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પ્રસ્તાવના

ઇસુ ણિસ્તમાાં વિશ્વાસી વયક્ક્ત તરીકેની આપણી યાત્રામાાં પાણીથી બાપ્તતસ્મા લેવ ુ ાં એ ખ ૂબ જ
અગત્યનો અનુભિ છે . આપણ દરે ક જેઓએ ઇસુ પર વિશ્વાસ કરિાનો અને તેને અનુસરિાનો
વનણચય કયો છે તેઓ કોઈક સમયે આ અગત્યનુ ાં પગલુાં ચોક્કસ લઈશુ.ાં જેઓ ઇસુને

અનુસરિાનુ ાં પસાંદ કરે છે તેઓને ઇસુએ આદે શ આતયો છે કે પાણીથી બાપ્તતસ્મા લેવ.ુ ાં તેથી

આ આદે શનુ ાં પાલન થવુાં જોઈએ. અહી દે િના િચનો આધાદ્રરત આ અભ્યાસ પુક્સ્તકા પાણીથી

બાપ્તતસ્મા અંગેનો અથચ અને તેન ુ ાં મહત્િ સમજિા તમને મદદ કરશે કે જેઓ પાણીથી
બાપ્તતસ્મા પામિા માટે તૈયારી કરી રહ્ાાં છે .

પાણીથી બાપ્તતસ્મા સબાંધી ૬ અગત્યના સત્યો આપણે જોિાના છીએ:
1. પસ્તાિાની વનશાની,
2. ન્યાયપણાની પદ્રરપ ૂણચતા,

3. તેના વશષ્ય હોિાની સાક્ષી,

4. ઇસુ ણિસ્તમાાં વિશ્વાસની સાક્ષી,

5. ઇસુ સાથેની ઓળખની ઘોષણા,
6. સારા અંત:કરણનો પ્રતીસાદ.

પાણીથી બાપ્તતસ્મા અંગે લોકો દ્વારા પ ૂછાતાાં કેટલાક સામાન્ય સિાલોના ઉત્તર પણ અત્રે
આપિામાાં આવયાાં છે .
પ્રભુ તમને આવશષ આપો!
આવશષ રાયચ ૂર
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1. પસ્તાવાની નનશાની

નિા કરારમાાં, જે વયક્ક્તએ પાણીથી બાપ્તતસ્મા અંગેની જાહેરાત કરી અને લોકોનુ ાં પાણીથી
બાપ્તતસ્મા ક્ુું તે વયક્ક્ત યોહાન બાપ્તતસ્મા કરનાર હતો. યોહાન બાત્ત્પસ્મા કરનાર ઇસુ
ણિસ્તનો અગ્રદૂ ત હતો. તેન ુ ાં કામ લોકોને ઇસુની સેિા સબાંધી તૈયાર કરિાનુ ાં અને જગત
સમક્ષ ઇસુ ણિસ્તનો પદ્રરચય કરાિિાનુ ાં હતુ.ાં
માકણ 1:4-5
4 તેમ યોહાન િાનમાાં બાપ્તતસ્મા આપતો, અને પાપોની માફીને સારૂ પસ્તાવાનુાં બાપ્તતસ્મા પ્રનસદ્ધ કિતો હતો.
5 અને આખા યહદ
ૂ ીયા દે શના તથા યરૂશાલેમના િહેવાસીઓ તેની પાસે ગયા; અને બધાાં પોતાનાાં પાપ કબ ૂલ
કિીને યદણ ન નદીમાાં તેનાથી બાપ્તતસ્મા પામયાાં.

યોહાનનુ ાં બાપ્તતસ્મા એ પસ્તાિાનુ ાં બાપ્તતસ્મા હતુ.ાં એ અથચ એ છે કે જેઓએ પસ્તાિો કયો,
તેની પાસે આવયાાં અને ત્યારબાદ યોહાનથી બાપ્તતસ્મા પામયાાં.

“પસ્તાિો” શબ્દ એ ગ્રીક ભાષાના ‘metanoia’ શબ્દ પરથી આિેલ છે જેનો અથચ થાય છે કે

“મન અથિા હેત ુનુ ાં બદલાણ” કે જે હમેશા િધુ સારા બદલાણનો ઉર્લલેખ કરે છે . નિા કરારમાાં,

ુ ુ ાં
પસ્તાિો એટલે આપણાાં પોતાના પાપો અને પાપી અિસ્થા િ્ે ભરાયેલા મન અને હેતન
બદલાણ અને દે િગમન, દે િનાાં માગચમાાં અનુસરિાનુ ાં પસાંદ કરવુ.ાં

યોહાન દ્વારા પ્રથમ િાર જે બાપ્તતસ્માનો પદ્રરચય અને ઉપદે શ આપિામાાં આવયો, તેમાાં
નીચેની બાબતો હતી:
✓ પાપોની કબ ૂલાત (માકચ 1:5) એનો અથચ એ થયો કે તેઓએ તેમનાાં ખોટા કાયોને ઓળખ્યા
અને ઈશ્વર સમક્ષ તેનો સ્િીકાર કયો.

✓ પસ્તાિો કરનારને શોભે તેિાાં ફળ ઉપજિિા (લ ૂક 3:8) એનો અથચ એ થયો કે તેઓના
પસ્તાિાની સાણબતી રૂપે તેમની જીિન જીિિાની રીતમા બદલાણ થ્ુ ાં (લ ૂક 3:11-14)
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✓ તેથી, પ્રથમ મનનુ ાં (વિચાર શૈલી) બદલાણ થ્ુ ાં જેને પદ્રરણામે જીિન જીિિાની (જીિન
શૈલી) રીતમાાં પરીિતચન આવ્ુ.ાં

બાપ્તતસ્મા કે બાપ્તતસ્મા લેવ ુ ાં શબ્દ ગ્રીક ભાષાનાાં બેપ્તટઝો શબ્દ પરથી આિે છે જેનો અથચ

“ડૂબવુ,”ાં “વનમજ્જન કરવુ,ાં ” “ડૂબી જવુ,”ાં “અણભભ ૂત કરવુ,ાં ” “ડૂબકી મારીને શુદ્ધ થવુ”ાં એિો થાય
છે . બાપ્તતસ્મા એ એિા પ્રકારની વિવધ છે કે જે ગ્રીક ભાષાનાાં શબ્દ “બાપ્તતસ્મા” પરથી આિે

છે જેનો સરળ અથચ થાય છે કે “વનમજ્જન કરવુ”ાં , “ડૂબકી મારિી”. બાંને શબ્દોનાાં અથચ પરથી
અને નિા કરારમાનાાં બાપ્તતસ્માના સાંસ્કારથી તથા પાણીથી બાપ્તતસ્મા (જે અંગે આપણે આ

પુક્સ્તકામાાં અભ્યાસ કરિા છીએ)ના મહત્િથી સ્પષ્ટ થાય છે કે જ્યારે કોઈ વયક્ક્તનુ ાં પાણીથી

બાપ્તતસ્મા થાય છે ત્યારે તે વયક્ક્તનુ ાં સાંપ ૂણચપણે વનમજ્જન થાય છે કે તેન ુ ાં વયક્ક્તત્િ પાણીમાાં
ગરકાિ થઈ જાય છે . નિા કરારનુ ાં પાણીથી થતુાં બાપ્તતસ્મા એ વયક્ક્ત પર પાણીના છાંટકાિ
અંગે નથી, પણ વયક્ક્ત પાણીમાાં સાંપ ૂણચ રીતે ડૂબકી મારીને બહાર આિે તે અંગેન ુ ાં છે .

પસ્તાવો અને નવશ્વાસ
પસ્તાિાનાાં સાંદેશમાાં દે િનાાં રાજ્યની સુિાતાચ પર વિશ્વાસ કરિા દ્વારા દે િનાાં રાજયમાાં
આમાંત્રણ આપિામાાં આવ્ુાં હતુાં અને છે .
માકણ 1:14-15

14 અને યોહાનના પિસ્વાધીન કિાયા પછી ઇસુ ગલીલમાાં આવ્યો, ને દે વની સુવાતાણ પ્રગટ કિતાાં તેણે કહ્ુાં કે ,
15 સમય પ ૂિો થયો છે , ને દે વનુાં િાજ્ય પાસે આવ્્ુાં છે ; પસ્તાવો કિો, ને સુવાતાણ પિ નવશ્વાસ કિો.

જે રીતે પ્રેદ્રરત પાઉલે પાછળથી એફેસીના લોકોને સમજાવ્ુ:ાં
પ્રેરિતોના કૃત્યો 19:4

ત્યાિે પાઉલે કહ્ુાં કે , “યોહાને પશ્ચાતાપનુાં બાપ્તતસ્મા ક્ુું ખરાં ુ , અને લોકોને કહ્ુાં કે, માિી પાછળ જે આવે છે
તેના પિ એટલે ઇસુ પિ તમાિે નવશ્વાસ કિવો”.

ુ નુ ાં પરીિતચન થાય. આપણને
તેથી પ્રથમ આપણો પશ્ચાતાપ એ છે કે આપણાાં મન અને હેતઓ

એ સમજણ પદિી જોઈએ કે આપણાાં માગો અંધકારમય છે . પાપના માગે ચાલવુ,ાં જગતના

રસ્તે ચાલવુ,ાં અંધકારના કાયો, કે જે કઈ આપણે અનુસરી રહ્ાાં છીએ તે આપણને જીિનમાાં

લઈ જતાાં નથી. આપણાાં માગો વિષે આપણાાં મનનુ ાં બદલાણ જરૂરી છે . ત્યારે જ આપણે ઇસુ
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ણિસ્તમાાં વિશ્વાસ કરિાનુ ાં પસાંદ કરીએ, અને તારણની મફત ભેટ જે તે આપણને આપે છે તે
મેળિીએ, અને તેના પ્રકાશનાાં િૈભિી રાજયમાાં પ્રિેશ પામીએ. હિે આપણે આપણી

વિચારસરણીને ઇસુ ણિસ્ત અને તેમનાાં રાજ્યની સમાાંતર ગોઠિી શકીએ. આપણે પસ્તાિો
કરીએ અને વિશ્વાસ કરીએ.

પસ્તાવો કિો, નવશ્વાસ કિો અને બાપ્તતસ્મા પામો
માકણ 16:15-16

15 તેણે તેઓને કહ્ુાં કે, આખા જગતમાાં જઈને આખી સ ૃષ્ષ્ટને સુવાતાણ પ્રગટ કિો.
16 જે કોઈ નવશ્વાસ કિે તથા બાપ્તતસ્મા લે, તે તાિણ પામશે; પણ જે નવશ્વાસ નહીં કિે , તે અપિાધી ઠિશે.
પ્રેરિતોના કૃત્યો 2:38,41
38 ત્યાિે નપતિે તેઓને [કહ્ુાં કે ,] “પસ્તાવો કિો, અને ઇસુ ખ્રિસ્તને નામે તમાિામાાંનો દિે ક બાપ્તતસ્મા પામો કે ,
તમાિાાં પાપનુાં નનવાિણ થાય; અને તમને પનવત્ર આત્માનુાં દાન મળશે.”
41 ત્યાિે જેઓએ તેની વાત સ્વીકાિી તેઓ બાપ્તતસ્મા પામયાાં. અને તે જ રદવસે ત્રણેક હજાિ માણસ ઉમેિાયાાં.

ુ ાતાણ સાાંભળી, પસ્તાવો કયો, અને ઇસ ુ ખ્રિસ્ત પાસ નવશ્વાસ
એકવાિ આપણે ઇસ ુ ખ્રિસ્તની સવ
કયો એટલે આપણે બાપ્તતસ્મા લેવા માટે તૈયાિ છીએ. પસ્તાવો કિવો અને પ્રભ ુ ઇસ ુ ખ્રિસ્ત

તિફથી મળતી પાપોની માફી તથા તાિણ ઉપિ નવશ્વાસ કિવો તે પાણીથી તથા બાપ્તતસ્મા
માટેની પ ૂવણ શિત છે .

જ્યારે આપણે પસ્તાિો કરીને પ્રભુ ઇસુ ણિસ્ત પર વિશ્વાસ કરીએ છીએ ત્યારે આપણે પાપ

અને તેના દુસ્પદ્રરણામોથી બચી જઈએ છીએ. અનાંતકાળીક રીતે ઈશ્વરથી છૂટા પ્ીને નરકમાાં
રહેિાને બદલે, અનાંતકાળીક વનિંદાથી બચી જઈને, તારણ પ્રાતત કરીને, તેના રાજયના ભાગ

બનીને, આપણે ઈશ્વરના બાળકો બની રહીએ છીએ. ઇસુ ણિસ્તમાાં વિશ્વાસ દ્વારા તેની કૃપા
થકી આપણે તારણ પ્રાતત કરી છીએ (એફેસી 2:8) અનાંતકાળીક જીિન એ દે િ તરફથી

મળે લી ભેટ છે નહીં કે આપણાાં કોઈ કમો દ્વારા કમાયેલી િસ્ત ુ (રોમન 6:23). જ્યારે આપણે

પ્રભુ ઇસુ ણિસ્ત પર વિશ્વાસ કરીએ છીએ આપણે બચી જઈએ છીએ (પ્રેરતોના કૃત્યો 16:31;
રોમન 10:13).

પાણીથી બાપવતસમા એ એવુ ાં કઈક છે જે આપણાાં તારણના અનુભિને અનુસરે છે . તે તો
પસ્તાિો અને ઇસુ ણિસ્ત પરના વિશ્વાસને કારણે પ્રાતત થયેલ તારણની અણભવયક્ક્ત છે .
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પ્રનતખ્રબિંબ

1. “પસ્તાિો” એટલે શુ?ાં

2. બાપ્તતસ્મા શબ્દનો અથચ શુાં છે ?

3. કોઈ વયક્ક્ત પાણીથી બાપ્તતસ્મા પ્રાતત કરે તે પહેલા, તે વયક્ક્તના જીિનમાાં શુાં બનવુાં
જોઈએ?

4. પાણીથી બાપ્તતસ્મા પ્રાતત કરિાની પ ૂિચ શરતો તમે પદ્રરપ ૂણચ કરી છે ?
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2. ન્યાયીપણાની પરિપ ૂણણતા

યોહાન બાપ્તતસ્મા કરનારે પસ્તાિના બાપ્તતસ્મા અંગેની પોતાની સેિાની જાહેરાત કયાચ પછી,
એ નોંધવુાં ખ ૂબ જ રસપ્રદ છે કે પ્રભુ ઇસુ ણિસ્ત, જેઓ દે િ છે પણ મનુષ્ય બન્યા હતા, જાતે

યોહાન બાપ્તતસ્મા કરનારની પાસે આિે છે અને પાણીમાાં બાપ્તતસ્મા ગ્રહણ કરે છે . પ્રભુ ઇસુએ
કોઈ પાપ નહોતુાં ક્ુું કે જે અંગે તેમણે પસ્તાિો કરિો પ્ે. તેઓ તો પાપરદ્રહત અને પ ૂણચ રીતે

પવિત્ર હતા, અને દરે ક ક્ષણ વપતાની અધીનતામાાં જીિતા હતાાં. તેઓ એકમાત્ર, દે િનુ ાં હલિાન

હતાાં કે જે સમગ્ર જગતનુ ાં પાપ હરણ કરિાને આવયા હતા. તેમ છત્તા, શા માટે તેમણે પાણીનુ ાં
બાપ્તતસ્મા લેવ ુ ાં પ્્ુ?ાં

અત્રે આપણે શાસ્ત્રમાાં બે કારણો જોઈએ છીએ કે શા માટે ઇસુએ પાણીથી બાપ્તતસ્મા લેવ ુ ાં
પ્્ુ.ાં

આ એક છે
યોહાન 1:29-34

29 બીજે દહાડે યોહાન ઇસુને પોતાની પાસે આવતો જોઈને કહે છે કે, જુઓ, દે વનુાં હલવાન કે, જે જગતનુાં પાપ
હિણ કિે છે !
30 જેનાાં નવષે મેં કહ્ુાં કે, માિી પાછળ એવો એક પુરૂષ આવે છે કે જે માિી આગળ થયો છે ; કે મ કે તે માિી
અગાઉ હતો, તે એ જ છે .

31 મેં તેને ઓળખ્યો ન હતો; પણ ઇસ્રાઇલની આગળ તે પ્રગટ થાય, એ માટે હુાં પાણીથી બાપ્તતસ્મા કિતો
આવ્યો છાં.
32 યોહાને શાહેદી આપી કે, આત્માને કબ ૂતિની પેઠે આકાશથી ઊતિતો મે દીઠો; તે તેના પિ િહ્યો.

33 મેં તેને ઓળખ્યો ન હતો; પણ જેણે મને પાણીથી બાપ્તતસ્મા કિવાને મોકલ્યો, તેણે જ મને કહ્ુાં કે, જેના
પિ તુાં આત્માને ઊતિતો તથા િહેતો જોશે, તે જ પનવત્ર આત્માથી બાપ્તતસ્મા કિનાિ છે .
34 મેં જો્ુાં છે , અને શાહેદી આપી છે કે એ જ દે વનો દીકિો છે .

યોહાન બાપ્તતસ્મા કરનાર મસીહા, જગતના તારનાર તરફ ઈશારો કરતાાં હતા. દે િે યોહાનને

પાણીથી બાપ્તતસ્મા કરિા અંગે સ ૂચના આપી હતી તે માત્ર પસ્તાિાની વનશાની પ ૂરત ુાં ન હત ુાં
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પણ તે દ્વારા દે િના હલિાનને ઇસ્રાએલ સમક્ષ અને જગત સમક્ષ જાહેર કરિામાાં આિે તે
માટે પણ હત.ુાં િધુમાાં ઇસુન ુ ાં યોહાન પાસે આિવુ ાં અને પાણીથી બાપ્તતસ્મા લેવ ુ ાં તે એ માટે

હતુાં કે ઇસુ ઉપર આત્મા ઉતરી આિે અને તેની સાથે રહે. યોહાન માટે તે વનશાની હતી કે “તે

એ જ છે ” તેથી આ પ્રથમ કણચ હતુાં કે ઇસુન ુ ાં પાણીથી બાપ્તતસ્મા થાય. દે િ વપતાએ યોહાનને
વનશાની આપી હતી કે જેથી યોહાન ઇસુને દે િના દીકરા તરીકે રજૂ કરી શકે અને જાહેર કરી
શકે.

આ યોહાનના દ્રષ્ષ્ટકોણથી હત ાંુ
અત્રે એ નોંધવુાં પણ રસપ્રદ છે કે ઇસુન ુ ાં બાપ્તતસ્મા વનમજ્જનથી થ્ુ.ાં ઇસુન ુ ાં બાપ્તતસ્મા યદચ ન
નદીમાાં થ્ુાં અને અહી સ્પષ્ટ છે ઇસુ પાણીમાાં વનમજ થયા કે ડૂબકી મારી. માથ્થીની સુિાતાચ

એ જોઈ શકાય છે કે: “અને ઇસુ બાપ્તતસ્મા પામીને તરત પાણીમાથી નીકળી આવયો; અને

જુઓ, તેણે સારૂ આકાશ ઉઘ્ા્ુ,ાં ણે દે િના આત્માને કબ ૂતરની પેઠે ઊતરતો ણે પોતા પર
આિતો તેણે દીઠો” (માથ્થી 3:16).

બધાાં ન્યાયીપણા પરિપ ૂણણ કિવા
ઈસુના િપ્ષ્ટકોણથી બાબતોને જોિી રસપ્રદ છે . ઇસુ શા માટે બાપ્તતસ્મા પામિા યોહાન

બાપ્તતસ્મા કરનારની પાસે જાય છે ? ઇસુ પ ૂણચ રીતે જાણતા હતા કે યોહાન પસ્તાિાનુ ાં
બાપ્તતસ્મા પ્રગટ કરે છે , અને ઇસુએ પોતે એવુ ાં કઈ જ નથી ક્ુું કે પસ્તાિો કરિો પ્ે તેમ
છત્તા કઈ બાબત ઇસુને આમ કરિા પ્રેરે છે ?

એવુાં શુાં થ્ુ ાં કે ઇસુ યદચ ન નદીમાાં યોહાન બાપ્તતસ્મા કરનારની પાસે જાય છે તે આપણે અહી
જોઈએ.
માથ્થી 3:13-17

13 ત્યાિે ઇસુ યોહાનથી બાપ્તતસ્મા પામવા સારાં ુ ગાલીલથી યદણ ન [નદીએ] તેની પાસે આવ્યો.

14 પણ યોહાને તેણે વાિતાાં કહ્ુાં કે, તાિાથી માિે બાપ્તતસ્મા પામવુાં જોઈએ, ને તુાં માિી પાસે આવે છે ?

15 પણ ઇસુએ તેને ઉત્તિ દીધો કે, હમણાાં એમ થવા દે : કે મ કે સવણ ન્યાયીપણુાં એમ પ ૂરાં ુ કિવુાં આપણને ઘટાિત
છે . ત્યાિે તેણે તેને બાપ્તતસ્મા પામવા દીધુ.ાં

16 અને ઇસુ બાપ્તતસ્મા પામીને તિત પાણીમાાંથી નીકળી આવ્યો; અને જુઓ, તેને સારૂ આકાશ ઉઘડા્ુ,ાં ને
દે વના આત્માને કબ ૂતિની પેઠે ઊતિતો ને પોતા પિ આવતો તેણે દીઠો.
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17 અને જુઓ, એવી આકાશવાણી થઈ કે , આ માિો વહાલો દીકિો છે , એના પિ હુાં પ્રસન્ન છાં.

ઇસુ જ્યારે પાણીથી બાપ્તતસ્મા પામિા સારુાં યોહાન બાપ્તતસ્મા કરનારની પાસે આિે છે ત્યારે

તેને અજુગતો અનુભિ થતો હોય તેવ ુાં લાગ્ુ.ાં ઇસુને યોહાનની તરફ આિતો જોઈને, અચાનક
જ એિો આભાસ થયો કે “તે એ જ છે .” આ અસાધારણ હતુ.ાં યોહાને હજી સુધી પવિત્ર આત્માને
કબ ૂતરની માફક ઊતરતો જોયો ન હતો. આકાશમાાંથી કોઈ િાણી પણ સાંભળાઈ ન હતી. અને

છતાાં પણ યોહાન જાણી જાય છે કે આ બીજુ ાં કોઈ નહીં પણ ઇસુ જ બાપ્તતસ્મા પામિા સારુાં
આિતા હતાાં. એ દે િનુ ાં હલિાન હતાાં, તે એ જ હતા જે યોહાનની સમગ્ર સેિાનુ ાં કારણ હતાાં.
યોહાન જાણતો હતો કે તે એ જ હતાાં.

જેથી યોહાન ઇસુને બાપ્તતસ્મા આપિા અવનચ્છા દશાચિે છે . પણ ઇસુ યોહાન બાપ્તતસ્મા

કરનારને વિનાંતી કરે છે તેને બાપ્તતસ્મા આપે, કે જેથી તેઓ “બધાાં ન્યાયીપણા પદ્રરપ ૂણચ” કરે ,
એ બધુ જ કરે જે વપતાની િપ્ષ્ટમાાં ન્યાયી હત,ુાં એ બધુ ાં જ કરે જે વપતા તે ક્ષણે કરિા માાંગતા
હતાાં.

પાણીથી બાપ્તતસ્મા અંગે એવુ ાં કઈક હત ુાં જે પાપના પશ્ચાતાપ કરતાાં “મોટુાં” હત.ુાં તે એવુ ાં કઈક

હતુાં કે જેમાાં દે િના પાપરદ્રહત દીકરાએ, દે િના હલિાને પણ પ્રિેશ કરિાની ઇચ્છા દશાચિી.
પ ૃથ્િી પર દે િની ઇચ્છા પ્રકાવશત થાય તે માટે ની અણભવયક્ક્ત હતી. જેઓ દે િના રાજ્યને

પ ૃથ્િી પર પ્રકાવશત થિા દે િા માટે , દે િની ઇચ્છાને “હા” માાં પ્રત્્ુત્તર આપે છે , તેઓ તેમના
“હા” ના પ્રત્્ુત્તરની અણભવયક્ક્ત રૂપે પાણીથી બાપ્તતસ્માના સાંસ્કારમાાં પ્રિેશે છે .

ઇસુની જેમ, જ્યારે તમે પાણીથી બાપ્તતસ્મા પામો છો ત્યારે તમે બધાાં જ ન્યાયીપણાને

પદ્રરપ ૂણચ કરો છો. દે િની િપ્ષ્ટમાાં જે યોગય છે તે તમે કરો છો. તમે ઈશ્વરની ઇચ્છાને માન

આપો છો. તમારા જીિનમાાં ઈશ્વરની ઇચ્છાને “હા”માાં પ્રત્્ુત્તર આપો છો અને તમારા દ્વારા
દે િનુ ાં રાજ્ય પ ૃથ્િી પર પ્રકાવશત થિા દો છો.

દે િ તેમની ઇચ્છાની આધીનતાનો બદલો જરૂર આપે છે . પાણીથી બાપ્તતસ્મા પામીને તમારી
આધીનતા તમને દે િનો બદલો પ્રાતત કરિાની ક્ષમતા આપશે. જેઓ ખાંતથી દે િને શોધે છે
તેઓને માટે બદલો આપનાર દે િ છે (દ્રહબ્ર ૂ 11:6).
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દે વની ઇચ્છાને નકાિવી
જ્યારે યોહાન બાપ્તતસ્મા કરનાર પસ્તાિાના બાપ્તતસ્માનો સાંદેશ લઈને આવયો, ત્યારે

સામાન્ય લોકોએ તેના સાંદેશનો ખ ૂબ જ આનાંદથી સ્િીકાર કયો. અલબત, ધાવમિક
આગેિાનોએ, પ્રમુખ યાજકોએ, ફરોશીઓએ, શાસ્ત્રીઓએ, અને કાયદાશાસ્ત્રીઓએ યોહાન
બાપ્તતસ્મા કરનારના સાંદેશનો અસ્િીકાર કયો.

તેથી, જ્યારે ઇસુએ ધાવમિક આગેિાનોને યોહાનનાાં બાપ્તતસ્મા અંગે પ્રશ્ન પ ૂછયો ત્યારે તેઓએ
જિાબ આપિાની ના પા્ી, અને માત્ર કહ્ુ,ાં “અમને ખબર નથી.”
માકણ 11:૩૦-૩૩બ
31 યોહાનનુાં બાપ્તતસ્મા આકાશથી હતુાં કે માણસોથી? મને જવાબ દો.

31 અને તેઓએ માાંહોમાાંહે નવચાિ કિીને કહ્ુાં કે, જો કહી કે , આકાશથી; તો તે કહેશે કે, ત્યાિે તમે તેના પિ
નવશ્વાસ કેમ ન કયો?
32 પણ જો કહીએ કે , માણસથી-તો તેઓ લોકથી બીધા, કે મ કે બધા લોક નનશ્ચે યોહાનને પ્રબોધક માનતા હતાાં.
33બ અને તેઓ ઉત્તિ આપીને ઇસુને કહે છે કે, અમે જાણતા નથી.....

પણ યોહાનનો સાંદેશ, જે પસ્તાિો કરિા માટે ન ુ ાં તેડુાં અને પસ્તાિાની વનશાની રૂપે બાપ્તતસ્મા
પામિાનુ ાં આહિાન હતુ,ાં તે સ્િીકારિા માટેનો તેમનો નકાર તે સ્પષ્ટપણે ઈશ્વરની ઇચ્છાનો
નકાર હતો.
લ ૂક 7:29-30
29 એ સાાંભળીને સવણ લોક તથા દાણીઓ જેઓ યોહાનનાાં બાપનતસમાથી બાપ્તતસ્મા પામયા હતા, તેઓએ દે વ
યથાથણ છે , એમ કબ ૂલ ક્ુ.ું

30 પણ ફિોશીઓ તથા પાંરડતો તેનાથી બાપ્તતસ્મા પામયા નહોતા, માટે તેઓને વાસ્તે દે વનો જે ઇિાદો હતો
તેને તેઓએ નનિથણક કયો.

આજે, જો આપણે પસ્તાિો કરીએ, ઇસુ ણિસ્તમાાં વિશ્વાસ કરીએ અને બાપ્તતસ્મા પ્રાતત કરીએ

તો આપણે દે િની ઇચ્છા પ ૂરી કરીએ છીએ. આપણાાં જીિનો પાટે આપણે ઈશ્વરની ઇચ્છાને

સ્િીકારીએ છીએ. આપણે બધાાં જ ન્યાયીપણને પ ૂણચ કરીએ છીએ, એ બધુ ાં જ કરીએ છીએ જે
દે િની િપ્ષ્ટમાાં ન્યાયી છે . આપણે દે િની ઇચ્છાને આપણાાં જીિનમાાં પ ૂરી થિા “હા” કહીએ

છીએ. આપણાાં દ્વારા દે િના રાજ્યને પ ૃથ્િી પર પ્રસાદ્રરત થિા દે િા માટે આપણે “હા” કહી
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છીએ.

પ્રવતણબિંબ

1. ઇસ ુ શા માટે યોહાન બાપ્તતસ્મા કિનાિ પાસે જ બાપ્તતસ્મા પ્રાતત કિવા માટે જાય છે ?
ુ બ, જ્યાિે તમારૂ પાણીથી બાપ્તતસ્મા થાય છે
2. આ પ્રકિણમાાં તમે જે શીખ્યા છો તે મજ
ત્યાિે તમે શાંુ પ્રનસદ્ધ કિો છો?
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૩. તેના નશષ્ય હોવાની સાક્ષી

નશષ્ય બનવા માટે આમાંત્રણ
પ ૃથ્િી પરની ઇસુની સેિા દરમયાન, લોકોના મોટા ટોળાાં ઇસુને સાાંભળિા અને સાજાપણુ ાં
પ્રાતત કરિા તથા તેઓની જરૂદ્રરયાતોના સાંદભચમાાં ચમત્કારો પ્રાતત કરિા માટે તેમની પાસે

આિતા. પ્રભુ ઇસુએ લોકોને માત્ર તેમના સાંદેશ સાાંભળિા અને ચમત્કારો અંગે પ્કાર આતયો

એટલુાં જ નહીં પણ તેમણે લોકોને તેમના વશષ્ય બનિાની પસાંદગી કરિા માટે તેડુાં આત્ુ.ાં

તેમણે લોકોને એ શીખવ્ુાં કે તેમના વશષ્ય બનવુ ાં એટલે શુ ાં અને તેની દ્રકિંમત શુ ાં છે . પ્રભુ
ઈસુના વશષ્ય બનવુ ાં એટલુાં બધુ સરળ ન હતુ,ાં પણ તે માટેન ુ ાં આમાંત્રણ બધાાં માટે ખુર્લલુ હતુ.ાં
કોઈ પણ વયક્ક્ત તેમના વશષ્ય બનિાનુ ાં પસાંદ કરી શકતી હતી.

ઇસુએ તેમના વશષ્ય બનિાના અથચ સબાંધી કેટલીક બાબતો કહી હતી જે અહી છે :
1. બધાાં જ વશષ્યોનો હેત ુ તેમના ગુરૂ અને માણલક, ઇસુ ણિસ્ત જેિા બનિાનો હતો (માથ્થી
10:25).

2. જેમ તેમના માણલકને થ્ુાં તે મુજબ વશષ્યોએ ઉપહાસ, ખોટા આરોપો, અને સતામણીનો
સામનો કરિાની તૈયારી રાખિી પ્ે (માથ્થી 10:25).

3. વશષ્યો તેમના ગુરૂ કરતાાં મહાન કે મોટા ન હતા (માથ્થી 10:24) જેનો અથચ એ થયો કે

વશષ્યોએ એ જ માગચમાાં ચાલવુ ાં જે માગચમાાં તેમના ગુરૂ ચાર્લયાાં. વશષ્યો પાસે કોઈ અન્ય
વિકર્લપો નથી.

4. જ્યારે વશષ્યો પ ૂણચ રીતે અને સિચગ્રાહી રીતે તાલીમબદ્ધ થાય ત્યારે તેઓ તેમના ગુરૂ
સમાન બની શકે (લ ૂક 6:40).

5. વશષ્યો તેમનાાં ગુરુના િચનો પર વિશ્વાસ કરે અને તે પ્રમાણે જીિન જીિે (યોહાન 8:31)
6. પોતાના માણલક માટેનો વશષ્યોનો પ્રેમ જગતના અન્ય સબાંધો પ્રવતના પ્રેમની ઉપરિટ
હોિો જોઈએ (લ ૂક 14:26)
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7. વશષ્યોએ પોતાનો િધસ્તાંભ દરરોજ ઊંચકીને ચાલવુ ાં પ્ે (લ ૂક 14:27). િધસ્તાંભ એ
દુ:ખ, જુદાઇ અને બણલદાનને રજૂ કરે છે .

8. વશષ્યોએ પોતાનાાં માણલકને માટે બીજુ ાં બધુ ાં જ ત્યજી દે વ ુ ાં પ્ે (લ ૂક 14:33). એનો અથચ એ
થયો કે વશષ્યોનો પોતાના માણલક પરત્િેનો પ્રેમ જગતના બીજા કોઈ સબાંધો કે લગાિથી
મોટો હોય.

9. આપણાાં જીિનો દ્વારા વયક્ત થતો પ્રેમ જોઈને બીજાઓ જાણી શકે કે આપણે ઈસુના વશષ્યો
છીએ (યોહાન 13:35).

10. વશષ્યો એિા ઘણાાં બધાાં ફળો ઉપજાિે કે તેમના જીિનો દ્વારા વપતા મદ્રહમાિાન થાય
(યોહાન 15:8).
11. જેમ ઇસુએ ક્ુું તે પ્રમાણે વશષ્યો સાજાપણાાંનાાં, ચમત્કારોનાાં અને છૂટકારાનાાં મહાન કયો
કરે (માથ્થી 10:1; યોહાન 14:12).

નશષ્યો માટે પાણીથી બાપ્તતસ્મા
પ ૃથ્િી પરની તેમની સેિા દરમયાન, ઈસુના વશષ્યોએ લોકોને બાપ્તતસ્મા આત્ુ ાં કે જેઓએ

ઇસુ ણિસ્તની સેિાનો અને સાંદેશનો સ્િીકાર કયો ઇસુની પાછળ ચાલિા તૈયાર હતાાં. લોકો
માટે આ વનણચય સહેલો ન હતો કારણ કે ધાવમિક આગેિાનો બધુ ાં જોતાાં હતા અને તેઓ ઇસુની

સેિા અને વશક્ષણ પ્રવત ગુસ્સે હતાાં. તેમ છતાાં, લોકો ઇસુની પાસે આવયાાં અને વશષ્યોએ તેઓને
પાણીનુ ાં બાપ્તતસ્મા આત્ુ.ાં
યોહાન 3:22
એ પછી ઇસુ પોતાના નશષ્યો સુદ્ધાાં યહદ
ૂ ીયા દે શમાાં આવ્યો; ત્યાાં તેઓની સાથે િહીને તે [લોકોને] બાપ્તતસ્મા
આપતો હતો.

યોહાન 4:1-3
1 હવે ફિોશીઓના સાાંભળવામાાં આવ્્ુાં કે યોહાન કિતાાં ઇસુ ઘણાને નશષ્ય કિીને તેઓને બાપ્તતસ્મા આપે છે .
2 (ઇસુ પોતે તો નહીં પણ તેના નશષ્યો બાપ્તતસ્મા આપતા હતા), એ પ્રભુએ જાણ્ુ,ાં
3 સમરૂનમાાં થઈને તેને જવુાં પડ્ુ.ાં

તેથી, ઈસુના 12 પ્રેરીતો (વશષ્યો) બાપ્તતસ્માનાાં સાંસ્કાર સબાંધી પ ૂરી રીતે માદ્રહતગાર હતાાં
અને જે લોકો ઇસુનો સાંદેશ ગ્રહણ કરીને તેના વશષ્ય બનિાનુ ાં પસાંદ કરતાાં હતાાં તેઓને

બાપ્તતસ્મા આપતા હતાાં. અહી એ પણ મનમાાં રાખીએ કે પાણીનુ ાં આ બાપ્તતસ્મા વનમજ્જન
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દ્વારા હત ુાં કે જે યોહાન બાપ્તતસ્મા કરનાર આપતો હતો અને ઇસુ તથા તેમના વશષ્યોએ પણ
યોહાન દ્વારા એ જ બાપ્તતસ્મા લીધુ ાં હતુ.ાં

પાણીન ાંુ બાપ્તતસ્મા અને મહાન આદે શ
ઈસુના પુનરુત્થાન પછી, તેમના સ્િગાચરોહણ પહેલા, પ્રભુ ઇસુએ જે કહ્ુાં તેને આપણે “મહાન
આદે શ” તરીકે માનીએ છીએ.
માથ્થી 28:19-20
19 એ માટે તમે જઈને સવણ દે શનાઓને નશષ્ય કિો; બાપ તથા દીકિા તથા પનવત્ર આત્માને નામે તેઓને
બાપ્તતસ્મા આપતા જાઓ;

20 મેં તમને જે જે આજ્ઞા કિી તે સવણ પાળવાનુાં તેઓને શીખવતા જાઓ; અને જુઓ, જગતના અંત સુધી હુાં
સવણકાળ તમાિી સાથે છાં. આમેન.

જે મહાન સેિા આપિામાાં આિી છે તે પ્રભુનો આદે શ છે કે જઈને સિચ દે શનાઓને વશષ્ય
બનાિિા. ગ્રીક શબ્દ ‘matheteuo’ પરથી ભાષાાંતર થયેલ “વશષ્ય બનાિિા” શબ્દનો અથચ

થાય છે કે “વિધ્યાથી બનવુ”ાં , “વશખાઉ”, “જે તેને શીખિિામાાં આવ્ુ ાં છે તેને અનુસરે છે ”, જે
શીખિા માાંગે છે , બોધપાઠ લેિા માાંગે છે , જાણિા માાંગે છે , અને ગુરૂનાાં વશક્ષણમાાં તાણલમબદ્ધ
થઈને ગુરૂ સમાન બનવુ.ાં તે સ ૂચિે છે કે વિચારો સાથે પ્રયત્નો પણ હોિા જોઈએ. જેમ આપણે

અગાઉ જો્ુ ાં તેમ, વશષ્ય એ છે કે જેણે ઇસુ જેિા બનિાનુ ાં પસાંદ ક્ુું છે અને પ્રભુ ઇસુએ જે
આદે શ ફરમાવયા છે તેન ુ ાં પાલન કરે છે .

વશષ્ય બનાિિાના આદે શમાાં એ આદે શ પણ સામેલ છે કે (જેઓ વશષ્ય બનિાનુ ાં પસાંદ કરે

છે ) તેઓને પાણીનુ ાં બાપ્તતસ્મા આપવુ.ાં આપણે તેઓને બાપ, દીકરા અને પવિત્ર આત્માને
નામે બાપ્તતસ્મા આપવુ ાં અને એમ કરીને બાઈબલના દે િની સાથે તેઓને સામેલ કરિા.
તેથી જ પાણીનુ ાં બાપ્તતસ્મા એ દરે ક માટે સાક્ષી છે , કે તમે ઇસુ ણિસ્તના વશષ્ય બનિાનુ ાં

પસાંદ ક્ુું છે . તમે નક્કી ક્ુું છે કે વિશ્વાસની આ યાત્રામાાં આગળ િધતાાં, શીખવુ,ાં શીખિવુ ાં
અને તાલીમબદ્ધ થવુ ાં કે જેથી અમે િધુ ને િધુ તેની સમાન બની શકો. તમે એ પણ વનણચય
લીધો છે કે આ વનણચયમાાં આગળ િધતાાં ભલે વનિંદા થાય, સતામણી થાય, દુ:ખ િેઠવુ ાં પ્ે,
બણલદાન આપવુ ાં પ્ે કે ગમે તે થાય. તમે વનશ્ચય કયો છે કે તમે ઇસુ ણિસ્તના વશષ્ય તરીકે
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તમે તેને અનુસરશો અને પાછા હઠિાનો હિે કોઈ પ્રશ્ન જ નથી.

નશષ્યોએ નશષ્યોન ાંુ બાપ્તતસ્મા ક્ું ુ
એક બાજુની નોંધ તરીકે આપણે ધ્યાનમાાં રાખી કે કોઈ વયક્ક્ત એકિાર ઇસુ ણિસ્તનો વશષ્ય

બનિાનુ ાં નક્કી કરીને પાણીનુ ાં બાપ્તતસ્મા પામે, તે વયક્ક્ત બીજાઓ સમક્ષ ઇસુ ણિસ્ત વિષે
િાત કરી શકે છે , વશષ્યો બનાિી શકે છે , અને તેઓને પાણીનુ ાં બાપ્તતસ્મા આપી શકે છે .

વશષ્યો નિા લોકો કે જેઓ વશષ્યો બનિાનુ ાં પસાંદ કરે છે તેઓને બાપ્તતસ્મા આપી શકે છે .
દાખલા તરીકે, દ્રફણલપ યરૂશાલેમની માં્ળીમાાં સેિક તરીકે કામ કરતો હતો. તે સમરીઆ ગયો

અને ઇસુ વિષે સુિાતાચ પ્રગટ કરી તથા સમરીઆમાાં નિા વિશ્વાસીઓને બાપવતસમા આતયાાં
(પ્રેરીતોનાાં કૃત્યો 8:12). દ્રફણલપે એક હબસી ખોજાને પણ બાપ્તતસ્મા આત્ુ ાં કે જે ઈવથયોવપયા
દે શની રાણીનો ખજાનચી હતો(પ્રેદ્રરતોના કૃત્યો 8:37-38).

દમસ્કસમાાં અનાન્યા નામે એક વશષ્ય હતો જેણે શઊલને બાપ્તતસ્મા આત્ુ,ાં જે પછીથી પ્રેદ્રરત
પાઉલ બન્યો (પ્રેદ્રરતોના કૃત્યો 9:10,18)

પ્રવતણબિંબ

1. આ પ્રકરણમાાં જે 11 વિધાનો લખિામાાં આવયા છે તેનો અભ્યાસ કરો કે ઇસુ ણિસ્તના વશષ્ય
બનવુાં એટલે શુ?ાં વિચાર કરો કે આ વિધાનોનો તમારા વયક્ક્તગત જીિનમાાં શુ ાં અથચ છે ?

2. તમે ઇસુ ણિસ્ત પર વિશ્વાસ કરીને વશષ્ય તરીકે તેની પાછળ ચાલિા અંગે વયક્ક્તગત
પસાંદગી કરો છો?
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4.

ઇસ ુ ખ્રિસ્તમાાં નવશ્વાસની સાક્ષી

પ્રભુ ઇસુન ુ ાં સ્િગાચરોહણ થયા પછી, પ્રેરીતોના કૃત્યોના પુસ્તકના ૨જા અધ્યાયમાાં નોંધિામાાં
આવ્ુાં છે તે મુજબ પચાસમાનાાં દ્રદિસે 120 વશષ્યોએ પવિત્ર આત્માનુ ાં સામથ્યચ પ્રાતત ક્ુ.ું
તેઓએ ઇસુ ણિસ્તના સુિાતાચના સાંદેશને, યરૂશાલેમથી લઈને બીજા શહેરો સુધી લોકો સમક્ષ
પ્રચાર કરિાનુ ાં શરૂ ક્ુ.ું

ુ ાતાણ
ઇસ ુ ખ્રિસ્તની સવ
જગતના પાપ અને પદ્રરણામોના તારણહાર બનિા માટે ઇસુ આ જગતમાાં આવયા તે ઇસુ
ણિસ્તની સુિાતાચનો સાંદેશ છે . આપણાાં પાપોની વશક્ષા પોતાના ઉપર લઈને ઇસુ ણિસ્ત આપણાાં
માટે મરણ પામયા. તેમણે પાપ, શેતાન, માાંદગીના સામથ્યચને તો્ી નાખ્યાાં, અંધકારની
સત્તાથી આપણને મુક્ત કયાચ અને તારણની મફત ભેટ આપણને આપી. તેઓ િધસ્તાંભ પર

મરણ પામયાાં, દટાયા, ત્રીજે દ્રદિસે પુનરુત્થાન પામયાાં, અને સ્િગચમાાં ચઢી ગયા અગાઉ, 500
જેટલાાં સાક્ષીઓ સમક્ષ પોતે જીવિત છે તે બતાવ્ુ.ાં પસ્તાિો કરીને ઇસુ ણિસ્તમાાં વિશ્વાસ

કરિાથી કોઈ પણ વયક્ક્ત તારણની મફત ભેટ મેળિી શકે છે . જ્યારે આપણે ઇસુને આપણાાં
તારનાર તરીકે સ્િીકારીએ છીએ ત્યારે આપણે નિો જન્મ પ્રાતત કરીએ છીએ, દે િના બાળકો

બનીએ છીએ, અંધકારમાથી બહાર નીકળીને તેના મદ્રહમાિાંત રાજયમાાં આિીએ છીએ, અને

બીજુ ાં ઘણુાં બધુાં મેળિીએ છીએ. આ સુિાતાચ છે ! કોઈ ધમચ આપણાાં માટે આવુ ાં કરી શકી નહીં.
આપણે પોતાની ધમચવનષ્ઠા િ્ે, સારા કમો િ્ે કે ધાવમિક રીવતદ્રરિાજો દ્વારા આ ભેટ મેળિી
શકતા નથી. આ તો મફત મળતી ભેટ છે કે જે આપણે માત્ર વિશ્વાસ થકી જ મેળિી શકીએ
છીએ.

જો તમે ઇસ ુ પિ નવશ્વાસ કિો છો, તો આવો અને બાપ્તતસ્મા પામો
પ્રેદ્રરતોના કૃતયોના પુસ્તકમાાં આપણાાં માટે નોંધિામાાં આવ્ુ ાં છે જે આપણે જોઈએ છીએ તે

મુજબ ઇસુની સુિાતાચ પ્રગટ કરિામાાં આિી, ઇસુ ણિસ્ત પર વિશ્વાસ કરિા માટે લોકોને
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આમાંત્રણ આપિામાાં આવ્ુ.ાં અને ત્યાર પછી જેઓએ ઇસુ પર વિશ્વાસ કયો તેઓને ઇસુ ણિસ્ત

પરના તેમના વિશ્વાસ દ્વારા પાણીનુ ાં બાપ્તતસ્મા પ્રાતત કરીને પ્રબોધ કરિા (જાહેરમાાં કબ ૂલાત
કરિા કે સાક્ષી આપિા) માટે આમાંત્રણ આપિામાાં આવ્ુ.ાં

લોકોએ પાણીનુ ાં બાપ્તતસ્મા લીધુ ાં તે અંગેના પ્રેદ્રરતોના કૃત્યોનાાં પુસ્તકમાાં નોંધિામાાં આિેલ
કેટલાક દાખલાઓ અહી છે .

1. પચાસમાનાાં દ્રદિસે વિશ્વાસીઓ (પ્રેદ્રરતોના કૃત્યો 2:38-41)
2. સમરીઆ શહેરમાાં વિશ્વાસીઓ (પ્રેદ્રરતોના કૃત્યો 8:12-13)

3. શાઊલ (પછીથી જે પાઉલ કહેિાયો) (પ્રેદ્રરતોના કૃત્યો 9:17-18; પ્રેદ્રરતોના કૃત્યો 22:16)
4. કનેણલયસના ઘરના સભ્યો (પ્રેદ્રરતોના કૃત્યો 10:47-48)

5. દ્રફણલવપમાનાાં વિશ્વાસીઓ (પ્રેદ્રરતોના કૃત્યો 16:14-15,31-34)
6. કરીન્થમાનાાં વિશ્વાસીઓ (પ્રેદ્રરતોના કૃત્યો 18:7-8)
7. એફેસીમાનાાં વિશ્વાસીઓ (પ્રેદ્રરતોના કૃત્યો 19:1-5)

જાહેિ કબ ૂલાત
શરૂઆતની માં્ળીમાાં આમાનાાં ઘણાઓ માટે પાણીનુ ાં બાપ્તતસ્મા પામવુ ાં તે કોઈ સહેલો વનણચય

નહતો. ઇસુ ણિસ્તમાાં તેમના વિશ્વાસને કારણે ઘણાઓની સતાિણી કરિામાાં આિી. પણ તેઓ
એ જાણતા હતાાં કે તેઓ કોના પર વિશ્વાસ કરે છે તેથી તેઓએ હીમતભેર સામનો કયો.

પ્રભુ ઇસુએ ખાતરી આપી છે કે જો આપણે પ ૃથ્િી પર લોકોની સમક્ષ તેમને કબ ૂલ કરીએ
છીએ તો તેઓ દે િ બાપ સમક્ષ આપણને કબ ૂલ અથિા સ્િીકાર કરશે કે આપણે તેમના
છીએ!

માથ્થી 10:32-33

32 માટે માણસોની આગળ જે કોઈ મને કબ ૂલ કિશે, તેને હુાં પણ માિા આકાશમાાંના બાપની આગળ કબ ૂલ
કિીશ.
33 પણ માણસોની આગળ જે કોઈ માિો નકાિ કિશે, તેનો ણકાિ હુાં પણ માિાાં આકાશમાાંના બાપની આગળ
કિીશ.

પાણીનુ ાં બાપ્તતસ્મા એ તમે ઇસુ ણિસ્ત પર વિશ્વાસ કરો છો અને તમારા જીિનમાાં તેમને પ્રભુ
અને તારનાર તરીકે સ્િીકારો છો તેની જાહેર કબ ૂલાત છે . લોકો સમક્ષ તમે સ્િીકારો છો,
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સાક્ષી આપો છો અને જાહેરાત કરો છો કે તમે ઇસુ ણિસ્ત પર વિશ્વાસ કરો છો કે તે તમને
પાપની માફી આપે છે અને તમને તારણની મફત ભેટ તેમના થકી મળી છે .

ુ ાાં નામમાાં બાપ્તતસ્મા પામો
પ્રભ ુ ઇસન
એક બાજુની નોંધ તરીકે, પ્રેદ્રરતોના કૃત્યોનાાં પુસ્તકમાાં આપણાાં માટે જે નોંધિામાાં આવ્ુ ાં છે
તે વનદે શ કરે કે લોકો પ્રભુ ઇસુને નામે બાપ્તતસ્મા લેતા હતાાં.
તે પૈકી કેટલાક સાંદભચ અહી આપેલ છે :
પ્રેરિતોના કૃત્યો 2:38
ત્યાિે નપતિે તેઓને [કહ્ુાં કે,] પસ્તાવો કિો, અને ઇસુ ખ્રિસ્તને નામે તમાિામાનો દિે ક બાપ્તતસ્મા પામો કે ,
તમાિાાં પાપનુાં નનવાિણ થાય; અને તમને પનવત્ર આત્માનુાં દાન મળશે.
પ્રેરિતોના કૃત્યો 8:16

કેમ કે ત્યાિ સુધી તેઓમાના કોઈના ઉપિ તે ઊતયો નહતો; પણ તેઓ માત્ર પ્રભુ ઇસુને નામે બાપ્તતસ્મા પામયાાં
હતા.
પ્રેરિતોના કૃત્યો 10:48

તેણે ઇસુ ખ્રિસ્તને નામે તેઓને બાપ્તતસ્મા આપવાની આજ્ઞા આપી. પછી તેઓએ કેટલાએક રદવસ [ત્યાાં] િહેવાની
તેને નવનાંતી કિી.

પ્રેરિતોના કૃત્યો 19:5

એ સાાંભળીને તેઓએ પ્રભુ ઇસુને નામે બાપ્તતસ્મા લીધુ.ાં

જ્યારે તમે પ્રભુ ઇસુને નામે બાપ્તતસ્મા પામો છો, એનો મતલબ કે તમે તમારી જાતને તેમની
સાથે ઓળખાિો છો. તમે જાહેરમાાં ઇસુ સાથે ઓળખાિો છો. આનુ ાં આધ્યાત્ત્મક મહત્િ પણ
છે જે આપણે હિે પછીના પ્રકરણમાાં જોઈશુ.ાં
“ઇસુનાાં નામે” શબ્દનો ઉપયોગ એ સ ૂચિે છે કે કોના અવધકારથી અને કોના પ્રવતવનવધ તરીકે

આપણે આમ કરીએ છીએ. તેથી, જ્યારે કોઈ “ઇસુનાાં નામે” બાપ્તતસ્મા આપે છે તેનો અથચ એ

થયો કે જે મહાન આદે શ (અગાઉના પ્રકાર મુજબ) થકી ઇસુ ણિસ્તે આપણને અવધકાર આતયો

છે તેથી આપણે નિા વશષ્યને પાણીથી બાપ્તતસ્મા આપીએ છીએ. આપણે ઇસુનાાં નામે, ઇસુને
બદલે, ઇસુનાાં પ્રવતવનવધ તરીકે, સાંપ ૂણચ અવધકારથી, તેના સામથ્યચથી કરીએ છીએ.
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તેથી, જ્યારે આપણે લોકોને બાપ્તતસ્મા આપતી િખતે કહીએ છીએ: “ઇસુનાાં નામમાાં, બાપ,
પુત્ર અને પવિત્ર આત્માના નામે, હુ ાં તમને બાપ્તતસ્મા આપુાં છાં.” એનો મતલબ ઇસુ ણિસ્ત
દ્વારા આપણને આપિામાાં આિેલ અવધકારથી આપણે એ કરીએ છીએ, અને આપણે તે

વયક્ક્તને બાપ્તતસ્મા આપીએ છીએ કે જે ઇસુ ણિસ્ત મારફતે બાઈબલના દે િની સાથે પોતાની
ઓળખાણ કરાિે છે .

પ્રનતખ્રબિંબ

1. શુાં તમે ઇસુ ણિસ્તની સુિાતાચ(સુસમાચાર)ને સમજ્યા છો અને તેના પર સાંપ ૂણચ રીતે
વિશ્વાસ કરો છો?

2. શુાં તમે જાહેરમાાં ઇસુ ણિસ્તને તમારા પ્રભુ અને તારનાર તરીકે સ્િીકારો છો?
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5. ઇસ ુ સાથે ઓળખની ઘોષણા

પ્રભુ ઇસુએ બે પ્રકારનાાં દ્રરિાજો માં્ળી મધ્યે મુક્યા છે : પાણીનુ ાં બાપ્તતસ્મા અને પ્રભુ ભોજન.
ઇસુ ણિસ્તે પોતાના મરણ અને પુનરુત્થાન િ્ે આપણામાાં જે કાયચ વસદ્ધ ક્ુું છે તેની ઘોષણા

કરિા માટે બાંને દ્રરિાજો સક્ષમ છે . પ્રભુની દોરિણી પ્રમાણે, પ્રેદ્રરત પાઉલે ૧ લા કોરોન્થીનાાં
11:26માાં લખ્્ુાં છે , “કેમ કે જેટલીિાર તમે આ રોટલી ખાઓ છો, અને આ તયાલો પીઓ છો,
તેટલી િાર તમે પ્રભુના આિતાાં સુધી તેન ુ ાં મરણ પ્રગટ કરો છો”. તેથી જેટલી િાર આપણે
પ્રભુની મેજના ભાગીદાર થઈએ છીએ, તેટલી િાર આપણે ઇસુ ણિસ્તે િધસ્તાંભ પર પ ૂણચ

કરે લ કાયચ અને ખ ૂબ જર્લદીથી થનાર પુનરાગમનનાાં આપણાાં વિશ્વાસની જાહેરાત કરીએ છીએ,
કબ ૂલાત કરીએ છીએ અને ઘોષણા કરીએ છીએ.

તે જ રીતે પાણીનુ ાં બાપ્તતસ્મા એ ઇસુ સાથેની આપણી ઓળખની ઘોષણા છે . આપણે િશ્ય
અને અિશ્ય જગત સમક્ષ જાહેરાત કરીએ છીએ અને ઘોષણા કરીએ છીએ કે િધસ્તાંભ પરના

મરણથી ઇસુ ણિસ્તે આપણાાં જીિનમાાં કેવ ુ ાં કાયચ ક્ુું છે . તે આપણાાં જીિનની આત્ત્મક

િાસ્તવિક્તા છે . તે આપણાાં જીિનમાાં થઈ ચ ૂક્ુ ાં છે . પાણીન ાંુ બાપ્તતસ્મા આપણા જીવનમાાં
અગાઉથી આત્મામાાં જે થઈ ચ ૂક્ુાં છે તેની સાાંકેનતક અખ્રભવ્યક્તત અને શક્તતશાળી ઘોષણા છે .
પ્રેદ્રરત પાઉલ જે કહે છે તે અહી પ્રસ્તુત છે :
િોમન 6:3-4
3 શુાં તમે નથી જાણતા કે આપણે જેઓ ખ્રિસ્ત ઇસુમાાં બાપ્તતસ્મા પામયા, તેઓ સવણ તેના મિણમાાં બાપ્તતસ્મા
પામયા?
4 તે માટે આપણે બાપ્તતસ્મા દ્વાિા તેની સાથે મિણમાાં દટાયા કે, જેમ ખ્રિસ્તને બાપના મરહમાથી મ ૂએલામથી
ઉઠાડવામાાં આવ્યો તેમ જ આપણે પણ નવા જીવનમાાં ચાલીએ.
કોલોસી 2:12

તેની સાથે તમે બાપનતસમામાાં દટાયા, અને તેમાાં પણ જે દે વે તેને મ ૂએલામાથી ઉઠાડયો, તેના સામથ્યણ પિના
નવશ્વાસથી તમને તેની સાથે ઉઠાડવામાાં આવ્યા.
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જ્યારે આપણે નિો જન્મ પામયા દે િ આપણને ણિસ્તમાાં લાવયા (1 લો કરીન્થી 1:30). આપણે
તેનામાાં છીએ, આત્ત્મક રીતે તેનામાાં એક છીએ (1 લો કરીન્થી 6:17). પવિત્ર આત્માએ
આપણને ણિસ્તમાાં મ ૂક્યા છે (1 લો કરીન્થી 12:13). આત્ત્મક રીતે આપણે ણિસ્તમાાં જ છીએ.

એટલુાં જ નહીં, કેમ કે આપણે તેનામાાં “છીએ,” તેના (િધસ્તાંભના) મરણની સાથે, દફનની
સાથે, પુનરુત્થાનની સાથે, સ્િગાચરોહણની સાથે અને વસિંહાસન પર ણબરાજમાનની સાથે આપણે
ઓળખાયાાં. આને ઇસુ સાથેની ઓળખાણ કહેિાય.
તેના (વધસ્તાંભ પિના) મિણમાાં ઓળખાયાાં: વયરે ણિસ્ત મરણ પામયા, આપણે પણ તેમની

સાથે મનારા પામયા. જૂનો પાપી સ્િભાિ, “જૂન ુ ાં માણસપણુ”ાં તેની સાથે ક્રુસે જ્ી દે િા્ુ ાં
(રોમન 6:6). આપણામાાં હિે પેલો જૂનો પાપી સ્િભાિ રહ્ો નથી. આપણે હિે દ્રદવય

સ્િભાિના ભાગીદાર છીએ (2 જો વપતર 1:4). આપણાાં જીિનોમાાંથી પાપના સામથ્યચને તો્ી
નાાંખિામાાં આવ્ુ ાં છે અને હિે આપણે લગીરે ય પાપના ગુલામ નથી (રોમન 6:14).

તેનાાં દટાવામાાં ઓળખાયાાં: જ્યારે ણિસ્તને દાટિામાાં આવયાાં, ત્યારે આપણે પણ તેની સાથે
દટાયા. મતલબ કે આપણે જૂના જીિનથી અલગ થઈ ગયા. જૂન ુ ાં જત ુાં રહ્ુાં છે . નવુ ાં આિી

ગ્ુાં છે . આપણે એક નિી ઉત્પવત છીએ અને જૂનાને આપણામાાં કે આપણાાં જીિનમાાં કોઈ
લાગભાગ નથી (2 જો કરીન્થી 5:17).
ુ રુત્થાનમાાં ઓળખાયાાં: જ્યારે ણિસ્તનુ ાં પુનરુત્થાન થ્ુ,ાં ત્યારે આપણને પણ તેમની
તેનાાં પન

સાથે ઉઠા્િામાાં આવયાાં (એફેસી 2:5). મતલબ કે આપણને મરણમાથી જીિનમાાં, શેતાનના
અવધકારમાથી દે િના સામથ્યચમાાં લાિિામાાં આવયાાં (કોલોસી 1:13). આપણે હિે દે િના

રાજયમાાં નિા જીિનમાાં ચાલીયે છીએ. અંધકારની સત્તાઓનો હિે આપણાાં પર કોઈ કાબ ૂ
નથી.

તેની સાથેનાાં સ્વગાણિોહણમાાં ઓળખાયાાં: જ્યારે ણિસ્તનુ ાં સ્િગાચરોહણ થ્ુ,ાં ત્યારે તેમની સાથે
આપણે પણ સ્િગચમાાં ચઢી ગયા (એફેસી 2:6; કોલોસી 3:1-3). તેથી જ આપણે ઉપરની
બાબતો પર લક્ષ આપીએ છીએ. પણે નિીન મનથી જીિીએ છીએ જ્યાાં આપણે સ્િગીય
પદ્રરપેક્ષ્યથી જીિનને જોઈએ છીએ. દે િમાાં ણિસ્તથી આપનુ ાં જીિન સાંતા્િામાાં આિેલ ુાં છે .

તેની સાથે િાજ્યાસન પિ ઓળખાયાાં: જ્યારે ણિસ્ત વપતાને જમણે હાથે તેમના રાજ્યાસન
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ણબરાજમાન થયાાં, ત્યારે આપણને પણ તેમની સાથે બેસા્િામાાં આવયાાં (એફેસી 2:6). શેતાન

અને તેનાાં સિચ શેતાની યજમાનોને પગની એ્ી તળે છૂાંદતા, આપણે ઇસુ ણિસ્તમાાં સત્તા અને
આવધપત્યિાળા રાજ્યાસન પર ણબરાજમાન છીએ.

પાણીનુ ાં બાપ્તતસ્મા આ બધા માટે સાાંકેવતક અણભવયક્ક્ત છે . જ્યારે તમે પાણીમાાં ગરકાિ
(વનમજ્જન કરો છો કે ડૂબકી મારો છો) થાિ છો, તે ઇસુ ણિસ્ત સાથે તમારા િધસ્તાંભ પરના

મરણ અને દટાિાની સાાંકેવતક વનશાની છે . જ્યારે તમે પાણીમાથી બહાર નીકળી આિો છો,
તે ઇસુ ણિસ્તની સાથેના પુનરુત્થાન, સ્િગાચરોહણ અને રાજ્યાસન પર બેસિાની સાાંકેવતક
વનશાની છે .

જ્યાિે તમે પાણીન ાંુ બાપ્તતસ્મા પામો છો, ત્યાિે તમે દ્રશ્ય અને અદ્રશ્ય જગત સમક્ષ ઘોષણા

ુ રુત્થાનમાાં,
કિો છો કે તમે આત્ત્મક િીતે ઇસ ુ ખ્રિસ્ત સાથે તેના મિણમા, દટાવામાાં, પન
સ્વગાણિોહણમાાં અને િાજ્યાસન પિ બેસવામાાં ઓળખાયેલા છો. આ માત્ર સાાંકેનતક પ્રવ ૃનત છે
અને ખ ૂબ જ સામથ્યણશાળી છે . પાણીના બાપ્તતસ્માની એ ક્ષણે, પનવત્ર આત્માના બળે

વધસ્તાંભના એ મહાન પિાક્રમને તમાિામાાં વહેત ાંુ થાય તેવી અપેક્ષા તમે િાખી શકો છો. જૂના
જીિનની કોઈ બાબત (પાપ, વયસન, શરમ, આઘાત િગેરે) તમને કટાક્ષ કરે કે અટકાિતાાં
ધમકી આપે, તો તેઓની સમક્ષ હીમતભેર એલાન કરો કે તે દુષ્ટ કાયોની સત્તાને તો્ી

પા્િામાાં આિી છે . તમારા જૂના જીિનની કોઈપણ કે બધી દુષ્ટ બાબતો પાણીના બાપ્તતસ્મા
થકી ભાાંગીને ભ ૂક્કો થઈ જાય તેિી અપેક્ષા રાખો.

પેદ્રરત પાઉલ જણાિે છે કે તે માટે આપણે “ણિસ્તને પહેરી લીધા છે .”
ગલાતી 3:27
કેમ કે તમાિામાનાાં જેટલા ખ્રિસ્તમાાં બાપ્તતસ્મા પામયાાં તેટલાએ ખ્રિસ્તને પહેિી લીધો.

આપણે ઇસુ સાથે એટલા બધા એકીકૃત થઈ જઈએ છીએ, કે લોકો જ્યારે આપણને જુએ,
ત્યારે તેઓ ઇસુને જોિા જોઈએ. જાણે કે આપણે તેમનો પોશાક ધારણ કયો હોય. પ્રવતદ્રદન

પવિત્ર આત્મા આપણને તેમની પ્રવતમામાાં રૂપાાંતદ્રરત કરે છે , કે જેથી ક્રવમક રીતે, લોકો
આપણામાાં ણિસ્તને જુએ, કેમ કે આપણે ણિસ્તને પહેરી લીધાાં છે .
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પ્રનતખ્રબિંબ

1. આત્ત્મક રીતે તમે ઇસુ ણિસ્તની સાથે નીચેની પાાંચ બાબતોમાાં ઓળખાયા છો:
(અ) તેના િધસ્તાંભ પરના મરણમાાં
(બ) તેના દટાિામાાં

(ક) તેના પુનરુત્થાનમાાં

(્) તેના સ્િગાચરોહણમાાં

(ઇ) તેના રાજ્યાસન પર બેસિામાાં
આ પ્રકરણમાાં જે જણાિિામાાં આવ્ુ ાં છે તેને આધારે , ઉપરની આ પાાંચ બાબતો વયક્ક્તગત
તમારા માટે કઈ રીતે મહત્િની છે તે અંગે પ્રવતણબિંબ પા્ો.
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6. સાિા અંત:કિણનો પ્રનતસાદ

પ્રેદ્રરત વપતર ન ૂહના િહાણ અંગે દશાચિે છે કે જેમાાં પ ૂરના પાણીથી આઠ લોકોને બચાિી
લેિામાાં આિે છે . પછી તે પાણીના બાપ્તતસ્માને આ ઘટનાના સાંકેત તરીકે બતાિે છે . જેમ કે

આપણે પણ ઇસુ ણિસ્ત કે જે મ ૂએલામાથી ઉઠયા અને સ્િગચમાાં ઉચ્ચ સ્થાન પર ણબરાજમાન
છે તેમના પર વિશ્વાસ કરીને તારણનો અનુભિ કયો છે .
1 લો નપતિ 3:20-22
20 પ્રાચીન સમયમાાં, એટલે ન ૂહનાાં સમયમાાં, જ્યાિે વહાણ તૈયાિ હતુ,ાં અને દે વ સહન કિીને ધીિજ િાખતો
હતો, અને જ્યાિે વહાણમાાં થોડાાં, આઠ જણ પાણીથી બચી ગયાાં, ત્યાિે તેઓ અનાજ્ઞાાંરકત હતા.
21 એ દ્રષ્ટાાંત પ્રમાણે બાપ્તતસ્માનુાં પાણી, જે શિીિનો મેલ દૂ િ કિવાથી નહીં, પણ ઈશ્વિ પ્રત્યે શુદ્ધ હ્રદયની
માાંગણીથી ઇસુ ખ્રિસ્તના પુનરુત્થાન વડે હમણાાં તમને પણ તાિે છે .

22 દૂ તો, અનધકાિીઓએ તથા પિાક્રમીઓને પોતાને સ્વાધીન કયાણ પછી તે તો આકાશમાાં ગયો છે , અને દે વની
જમણી તિફ [બેઠેલો] છે .

જેમ વપતર પાણીના બાપ્તતસ્મા વિષે િણચન કરે છે , તે નોંધે છે કે પાણીનુ ાં બાપ્તતસ્માનુ ાં પાણી
બાહ્ સફાઈ માટે નથી કે જે ચામ્ી પરની ગાંદકીને દૂ ર કરે છે , પણ હકીકતે આપનુ ાં અંત:કરણ
શુદ્ધ (સાફ) થાય છે અને ઈશ્વર પ્રવત સારુાં બને છે . અલબત્ત આ કેિળ પ્રભુ ઇસુ ણિસ્તના
મરણ અને પુનરુત્થાન પરના વિશ્વાસને કારણે જ બન્્ુ ાં છે .

જ્યારે આપણે પ્રભુ ઇસુ ણિસ્ત પર વિશ્વાસ કયો, તેના રક્તે આપણને શુદ્ધ કયાચ અને આપણાાં
પાપોને ધોઈ નાાંખે છે . ણિસ્તમાાં, આપણને દે િના ન્યાયી બનાિિામાાં આવયા છે . આપણે તેની
િપ્ષ્ટમાાં શુદ્ધ થયા છીએ, તેમની હજૂરમાાં સ્િીકારાયાાં છીએ અને દે િના પ્રીવતપાત્ર બન્યા છીએ.
દે િ પ્રવત આપણુાં અંત:કરણ સારુાં અને શુદ્ધ છે . આપણામાાં દોષ, શરમ, આરોપ કે વનિંદાની
કોઈ ભાિના નથી કે જે ઈશ્વર સાથેના આપણાાં સબાંધમાાં કોઈપણ રીતે અ્ચણ લાિી શકે.

ઈશ્વર સાથેના સબાંધમાાં માત્ર ઇસુ ણિસ્ત જ આપણને લાિી શકે છે . હવે તમારાં ુ પાણીથી
ુ અને પનવત્ર થ્ ાંુ છે .
બાપ્તતસ્મા થ્ ાંુ છે કાિણ કે ઇસ ુ ખ્રિસ્ત માિફતે તમારાં ુ અંત:કિણ શદ્ધ
ુ અંત:કિણનો પ્રનતસાદ કે ઉત્તિ છે .
પાણીન ાંુ બાપ્તતસ્મા એ ઈશ્વિ પ્રનત શદ્ધ
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આપણે દૈ વનક જીિનમાાં ઈશ્વરની અધીનતા અને ણિસ્તના આપણાાં જીિનમાાં પ ૂણચ થયેલા
સારા કામ પ્રત્યે વિશ્વાસ રાખીને દે િ પ્રવત આપણાાં શુદ્ધ અંત:કરણને જાળિી રાખીએ.
1 લો યોહાન 3:20-22
20 કેમ કે આપણાાં અંત:કિણ કિતાાં દે વ મોટો છે , અને તે સઘળાં જાણે છે .
21 વહાલાઓ, જો આપણુાં અંત:કિણ આપણને દોનષત ન ઠિાવે, તો દે વ પ્રત્યે આપણને રહિંમત છે ;
22 અને જે કઈ આપણે માાંગીએ છીએ, તે તેની પાસેથી આપણને મળે છે , કેમ કે આપણે તેની આજ્ઞાઓ પાલીએ
છીએ, અને તેની નજિમાાં જે પસાંદ પડે છે તે કિીએ છીએ.

જ્યારે આપણુાં અંત:કરણ શુદ્ધ છે , ત્યારે આપણે પોતાની જાતને દોવષત ઠેરિતા નથી, અને

આપણે દે િની સમક્ષ આત્મવિશ્વાસુ છીએ. જો આપણુ ાં હ્રદય આપણને દોવષત ઠેરિે છે , એટલે
કે, આપણુ ાં અંત:કરણ શુદ્ધ નથી, તો આપણાાં અંતર આત્મામાાં કોઈક “આરોપ” આપણને સતાિે

છે . ઈશ્વર બધુ ાં જ જાણે છે , તેથી આપણે માત્ર 1લા યોહાન 1:9માાં જણાવયા પ્રમાણે કબ ૂલ

કરિાનુ ાં છે , સ્િીકારિાનુ ાં છે અને જાણે અજાણે થયેલા પાપોની તેના લોહી થકી શુધ્ધતા

માાંગિાની છે . ત્યારે જ આપણે ઈશ્વર સમક્ષ ણિસ્ત પરના વિશ્વાસ દ્વારા શુદ્ધ, પવિત્ર અને સારા
અંત:કરણ સાથે ચાલી શકીશુ.ાં દે િની અધીનતામાાં, દે િની નજરમાાં જે પસાંદ પ્ે તેિાાં કામો
કરતાાં તેની સાથે ચાલીશુ. દે િ સમક્ષ આપણે શુદ્ધ અંત:કરણ જાળિી રાખીએ.

પ્રનતખ્રબિંબ

1. આ પ્રકરણમાાં ચચાચ કયાચ પ્રમાણે, ઈશ્વર સમક્ષ “શુદ્ધ અંત:કરણ” રાખવુ ાં એટલે શુ?
ાં
2. તમારા દૈ વનક જીિાનોમાાં, પાણીનુ ાં બાપ્તતસ્મા લીધા પછી પણ દે િ સમક્ષ શુદ્ધ અંત:કરણ
કેિી રીતે જાળિી રાખો છો?
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7. કે ટલાક સામાન્ય પ્રશ્નોનાાં ઉત્તિો

આ પ્રકરણમાાં, કેટલાક સામાન્ય પ્રશ્નોનાાં ઉત્તરો તરીકે ટૂાંકા વિધાનો આપિામાાં આવયા છે . આ
ઉત્તરોનો ધમચશાસ્ત્ર અને શાસ્ત્રોક્ત આધાર અગાઉના પ્રકારણોમાાં આપી જ દે િામાાં આવયો છે .
અને તેથી તેન ુ ાં પુનરાિતચન કરિામાાં આવ્ુ ાં નથી.
1.

બાપ્તતસ્મા પ્રાતત કિવા માટે કઈ ઉંમિ યોગ્ય કહેવાય?

વયક્ક્તએ કઈ ઉંમરે બાપ્તતસ્મા લેવ ુ ાં જોઈએ તે અંગેનો શાસ્ત્રોમાાં કોઈ સ્પષ્ટ ઉર્લલેખ નથી.
તેથી આપણે શાસ્ત્રોમાાં જણાવયા પ્રમાણે બાપ્તતસ્માની પ ૂિચ શરતો જેિી કે , વયક્ક્તએ

બાપ્તતસ્મા પામિા પાટે પસ્તાિો કરે લો હોિો જોઈએ અને પ્રભુ ઇસુ ણિસ્તને પોતાના
તારનાર અને દે િ તરીકે સ્િીકાર કયો હોિો જોઈએ,

તેને જ િળગી રહેવ ુ ાં જોઈએ. આ

બાબત કોઈ નાનુ ાં બાળક કરી શકે નહીં, અને તેથી નાનાાં બાળકના બાપ્તતસ્મા અંગે શાસ્ત્રોમાાં
ઉર્લલેખ નથી. અલબત્ત, વયક્ક્ત એિી કોઈ પણ ઉંમરે પાણીનુ ાં બાપ્તતસ્મા લેિા માટે તૈયાર

થઈ શકે કે જ્યારે તે ઉંમરે તે વયક્ક્ત ઇસુ ણિસ્તના સુિાતાચ ના સાંદેશને સમજી શકે અને
વયક્ક્તગત રીતે પસ્તાિો કરીને ઇસુ ણિસ્ત પર વિશ્વાસ કરી શકે .
2.

જ્યાિે કોઈ નવશ્વાસી પાણીન ાંુ બાપ્તતસ્મા પ્રાતત કિે ત્યાિે તાિણ પ્રાતત કિવા માટે કોઈ
પ્રનતક્ષા સમયગાળો હોય છે ?

કોઈ પ્રવતક્ષા સમયગાળાની જરૂદ્રરયાત નથી. પ્રેદ્રરતોના કૃત્યોના પુસ્તકમાાં નોંધિામાાં આિેલ
બધાાં જ બનાિોમાાં, જ્યારે લોકોએ પસ્તાિો અને ઇસુ ણિસ્તમાાં વિશ્વાસ કરિાનુ ાં િચન આત્ુાં
કે તરત જ તેમણે પાણીનુ ાં બાપ્તતસ્મા આપિામાાં આવ્ુ.ાં અલબત્ત, લોકો પાણીના બાપ્તતસ્માનો

અથચ સમજી શકે અને પોતાની મુક્ત ઇચ્છાથી પાણીનુ ાં બાપ્તતસ્મા લેિાની તૈયારી બતાિે તે
હેત ુથી, સમય લેિો જોઈએ કે જેથી તેઓને પાણીના બાપ્તતસ્માનો અથચ સમજાિી શકાય અને
તેઓને સમય આપી શકાય કે જેથી તેઓ કોઈ પણ પ્રકારના બાહ્ દબાણ કે લાલચ વિના
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પોતાની જાતે વનણચય લઈ શકે.
૩. આપણે કયા પ્રકારનુ ાં “બાપ્તતસ્મા સ ૂત્ર” ઉપયોગમાાં લઈએ છીએ?
પ્રભુ ઇસુએ આપણને આપેલ મહાન આદે શને આધારે અને પ્રેદ્રરતોના કૃત્યોના પુસ્તકમાાં
જણાવયા પ્રમાણે જેમ કરિામાાં આિત ુાં હત,ુાં તેમ આપણે કરીએ છીએ: “ઈસુના નામમાાં, હુ ાં
તમને બાપ, પુત્ર અને પવિત્ર આત્માને નામે બાપ્તતસ્મા આપુ ાં છાં”.
4. બીજા વિશ્વાસીને બાપ્તતસ્મા આપિા માટે કોણ અવધકૃત છે ?
કોઈ પણ વશષ્ય જેનુ ાં પાણીથી બાપ્તતસ્મા થયેલ છે તે બીજા વિશ્વાસીનુ ાં કે જેણે ઇસુ ણિસ્તને
અનુસરિાનુ ાં નક્કી ક્ુું છે તેન ુ ાં પાણીથી બાપ્તતસ્મા કરી શકે છે .
5. મારે બીજીિાર પાણીથી બાપ્તતસ્મા લેિાની જરૂર છે ?
નાના બાળક પર પાણીના છાાંટા દ્વારા કરિામાાં આિેલ બાપ્તતસ્મા એ નિા કરારના
બાપ્તતસ્માની બાઈબલની પ્રણાલી મુજબ નથી તેથી તેને પાણીથી બાપ્તતસ્મા ગણિામાાં
આિત ુાં નથી. તેથી જો કોઈનુ ાં નાના બાળક તરીકે છાાંટાનુ ાં બાપ્તતસ્મા થયેલ છે તો તે વયક્ક્તએ

ઇસુ ણિસ્તનો વયક્ક્તગત રીતે તારનાર અને પ્રભુ તરીકે સ્િીકાર કરીને પાણીનુ ાં બાપ્તતસ્મા
લેિાની જરૂર છે .

એિા પણ કેટલાક હશે કે તેઓના િાલીઓ કે વમત્રોના કહેિાથી અને દ્રરિાજ પ ૂરો કરિાના

હેતથી પાણીનુ ાં બાપ્તતસ્મા લીધુ ાં હશે, પણ િાસ્તિમાાં ણિસ્ત પરના વિશ્વાસ દ્વારા તારણનો
અનુભિ પ્રાતત કયો નથી. આ પ્રકારના દ્રકસ્સામાાં, અમે એિા લોકોને ઉત્તેજન આપીએ છીએ
કે ઇસુ ણિસ્ત પરના વિશ્વાસથી બીજીિાર બાપ્તતસ્મા લેવ ુ ાં જોઈએ.

કેટલાક દ્રકસ્સામાાં, લોકો તેમના વિશ્વાસથી અને દે િના માગચથી પાછા હઠી ગયા હોય અને
તેમના હ્રદયમાાં લાગણી થતી હોય કે પ્રભુ તરફ પાછા ફરિાની વનશાની રૂપે તેમણે ફરીથી
બાપ્તતસ્મા લેવ ુાં જોઈએ. તો તેઓએ તેમની વયક્ક્તગત પસાંદગી તરીકે તેમ કરવુ ાં જોઈએ.
6. તારણની પ્રાપ્તત માટે પાણીનુ ાં બાપ્તતસ્મા જરૂરી છે કે તે તારણની અણભવયક્ક્ત છે ?

26

પાણીથી બાપ્તતસ્મા

ણિસ્તમાાં વિશ્વાસ કરિાથી કેિળ કૃપા થકી તારણ મળે છે . પાણીનુ ાં બાપ્તતસ્મા એ તારણ
મળ્યાની એક અણભવયક્ક્ત છે . પ ૃથ્િી પરની તેમની સેિા દરમયાન ઇસુએ (તેના વશષ્યોએ)

એિા ઘણાઓને તારણમાાં દોરતાાં બાપ્તતસ્મા આત્ુ ાં કે જેમણે ઇસુને અનુસરિાનુ ાં પસાંદ ક્ુ,ું
પ્રભુએ િધસ્તાંભ પરના ચોરને પારાદે શનુ ાં િચન આત્ુ.ાં િધસ્તાંભ પરના ચોરની પાસે
પાણીથી બાપ્તતસ્મા પામિા માટે કોઈ તક ન હતી. તે જ રીતે, એિા ઘણા બધાાં હશે કે જેમણે

તેઓની છે ર્લલી ક્ષણોમાાં ઇસુ ણિસ્ત પર વિશ્વાસ કયો હશે અને તેમની પાસે બાપ્તતસ્મા લેિા
માટે કોઈ તક નહીં હોય. ણિસ્ત પરના વિશ્વાસથી તેઓ તારણ પામયાાં. આપણે જેઓ તારણ
પામયાાં છીએ, પાણીનુ ાં બાપ્તતસ્મા એ આપણાાં માટે અધીનતાની બાબત છે કે જેને આપણે
શીઘ્રતાથી પદ્રરપ ૂણચ કરીએ.
7. જેઓ મરણ પામયાાં છે તેઓ માટે આપણે બાપ્તતસ્મા લઈ શકીએ?
કેટલાક ૧લો કરીન્થી ૧૫:૨૯ ના િચનને ટાાંકતા પ ૂછે છે કે જેઓ મરણ પામયાાં છે તેઓ માટે
તેમના પ્રવતવનવધ તરીકે અન્ય કોઈ વયક્ક્ત બાપ્તતસ્મા લઈ શકે:
1 લો કિીન્થી 15:29

જો એમ ન હોય તો જેઓ મ ૂએલાને સારૂ બાપ્તતસ્મા પામયાાં, તેઓનુાં શુાં થશે? જો મ ૂએલાનુાં પુનરુત્થાન થતુાં જ
નથી, તો તેઓને માટે લોકો શા સારાં ુ બાપ્તતસ્મા પામે છે ?

1 લા કદ્રરક્ન્થના 15માાં અધ્યાયમાાં, પ્રેદ્રરત પાઉલ એ સત્ય પ્રસ્થાવપત કરે છે કબરની પેલે પાર

જીિન છે અને મ ૂએલાઓનુ ાં પુનરુત્થાન છે . આમ કરતાાં પાઉલ એક વિધાન ટાાંકે છે જેમાાં
પાઉલ “તેઓ” લખે છે (આપણે નહીં), કે જેઓ મ ૂએલાઓ માટે બાપ્તતસ્મા પામે છે . “તેઓ” એ
એિા લોકો હતાાં કે જેઓ ણિસ્તી વિશ્વાસને માનતા ન હતા, પણ અંધવિશ્વાસમાાં માનતા હતા
અને બાપ્તતસ્મા જેિો કોઈ વિવધ મ ૂએલાઓ માટે કરતાાં હતા. પાઉલ તેઓની આ વિવધ કે

દ્રરિાજને માન્ય રાખતો નથી પણ એ દશાચિિા માાંગે છે કે તેઓને પણ મરણ પછીના જીિનમાાં
વિશ્વાસ છે . નિા કરારમાાં એવુ ાં કોઈ િચન નથી કે જ્યાાં કોઈ પણ રીતે મ ૂએલાનુ ાં બાપ્તતસ્મા
થ્ુ ાં હોય. તેથી ઉપરોક્ત પ્રશ્નનો સ્પષ્ટ અને મોટે થી એક જ ઉત્તર છે “ના”! મ ૂએલાને બદલે
કે તેના પ્રવતવનવધ તરીકે અન્ય કોઈ વયક્ક્ત બાપ્તતસ્મા ગ્રહણ કરી શકે નહીં.
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ઓલ પીપલ ચચણ સાથે સહભાગીતા
ઓલ પીપલ ચચચ પોતાની સ્થાવનક માં્ળીની સરહદો િટાિી સમગ્ર ભારતના ણિસ્તી સમુદાયને, વિશેષ કરીને,
ઉત્તર ભારતમાાં, સેિાઓ આપે છે . વિશેષ સેિાઓ જેિી કે , (૧) આગેિાની મજબ ૂત કરિી, (૨) ્ુિાનોને સેિા
માટે સાંપન્ન કરિા, અને (૩) ણિસ્તના શરીર, માં્ળીને બાાંધિી. િષચ દરમયાન ્ુિાનો માટે તાલીમ વશણબરો
અને ણિસ્તી આગેિાનો માટે પદ્રરષદોનુ ાં આયોજન કરિામાાં આિે છે . િધારામાાં, વિશ્વાસીઓને િચનમાાં અને
ુ ર અસાંખ્ય પ્રકાશનોનુ ાં અંગ્રેજીમાાં અને ભારતની અન્ય ભાષાઓમાાં મફત
આત્મામાાં મજબ ૂત કરિાનાાં હેતસ
વિતરણ કરિામાાં આિે છે .
અમે આપને અમારી સેિામાાં સહભાગીદર થિા આમાંવત્રત કરીએ છીએ. આપ આપનો નાણાકીય સહયોગ િન
ટાઈમ કે માવસક દાન સ્િરૂપે આપી શકો છો. આપના દ્વારા આપિામાાં આિેલ નાનામાાં નાના દાનની અમે કદર
કરીએ છીએ જે અમારી ભારતભરની સેિાઓમાાં મદદરૂપ બનશે.
આપ આપનો નાણાકીય સહયોગ િન ટાઈમ કે માવસક દાન ચેક કે બેન્ક ડ્રાફ્ટ “ઓલ પીપલ ચચચ , બેંગલોર” ના
નામે અમારા કાયાચલયના સરનામા પર મોકલી શકો છો. આપ આપનો નાણાકીય સહયોગ નીચે દશાચિેલ
બેન્કની વિગત પર સીધા અમારા ખાતામાાં જમા પણ કરાિી શકો છો.
Account Name: All Peoples Church
Account Number: 0057213809
IFSC Code: CITI0000004
Bank: Citibank N.A., No. 5, M.G. Road, Bengaluru, Karnataka 560001
વિશેષ નોધ: ઓલ પીપલ ચચચ ફ્ક્ત ભારતીય બઁકના ખાતા દ્વારા નાણાાં સ્િીકારી શકે છે . જ્યારે આપ દાન

ુ ર મોકલિામાાં
આપો છો ત્યારે , આપ દશાચિી શકો છો કે તે દાન ઓલ પીપલ ચચચની સેિાઓ પૈકી કયા હેતસ
આવ્ુ છે . િધુ જાણકારી માટે કૃપા કરી અમારી િેબ સાઇટ apcwo.org/give ની મુલાકાત લેિા નમ્ર અરજ
કરીએ છીએ.
િધુમાાં, અમોને અને અમારી સેિાઓને તમારી પ્રાથચના યાદ રાખશો. આભાર અને પ્રભુ તમને આશીિાચ દ્રદત
કરે !

FREE PUBLICATIONS
A Church in Revival*
A Real Place Called Heaven
A Time for Every Purpose
Ancient Landmarks*
Baptism in the Holy Spirit
Being Spiritually Minded and Earthly Wise
Biblical Attitude Towards Work
Breaking Personal and Generational
Bondages
Change*
Code of Honor
Divine Favor*
Divine Order in the Citywide Church
Don’t Compromise Your Calling*
Don’t Lose Hope
Equipping the Saints
Foundations (Track 1)
Fulfilling God’s Purpose for Your Life
Gifts of the Holy Spirit
Giving Birth to the Purposes of God*
God Is a Good God
God’s Word—The Miracle Seed
How to Help Your Pastor
Integrity
Kingdom Builders
Laying the Axe to the Root
Living Life Without Strife*
Marriage and Family
Ministering Healing and Deliverance

Offenses-Don’t Take Them
Open Heavens*
Our Redemption
Receiving God’s Guidance
Revivals, Visitations and Moves of God
Shhh! No Gossip!
Speak Your Faith *
The Conquest of the Mind
The Father’s Love
The House of God
The Kingdom of God
The Mighty Name of Jesus *
The Night Seasons of Life
The Power of Commitment*
The Presence of God
The Redemptive Heart of God
The Refiner’s Fire
The Spirit of Wisdom, Revelation and
Power*
The Wonderful Benefits of speaking in
Tongues
Timeless Principles for the Workplace
Understanding the Prophetic
Water Baptism
We Are Different*
Who We Are in Christ
Women in the Workplace
Work Its Original Design

ઉપર દશાચ િેલ અમારા પ્રકાશનો અમારી િેબ સાઇટ apcwo.org/books. પરથી વિનામુર્લયે ્ાઉનલો્ થઈ શકે
છે . ઘણા પ્રકાશનો અન્ય ભાષાઓમાાં પણ ઉપલબ્ધ છે . આપની જરૂદ્રરયાત મુજબના પ્રકાશનો માટે કૃ પા કરી
bookrequest@apcwo.org પત્ર દ્વારા માંગાિી શકો છો.
*ફક્ત pdf ફોમેટ જ ઉપલબ્ધ
આપ અમારી િેબ સાઇટ apcwo.org/sermons. દ્વારા ઑદ્ર્યો/વિ્ીયો તથા ઉપદે શ નોંધ િગેરે મેળિી શકો
છો.

ઓલ પીપલ ચચણ નવષે
ઓલ પીપલ ચચચ (APC)નુ ાં દશચન છે કે બાંગલોર શહેરમાાં મીઠુાં તથા પ્રકાશ અને ભારત અને
વિશ્વના દે શો માટે અિાજ બનવુ.ાં

ઈશ્વરના િચનને કોઈપણ જાતના સમાધાન કયાચ વસિાય સાંપ ૂણચ સ્િરૂપે પવિત્ર આત્માના

અણભવષક્તપણામાાં અને વનદ્રદિષ્ટ કરિા APC(ઓલ પીપલ ચચચ) સમવપિત છે . અમે માનીએ

છીએ કે સારુાં સાંગીત, સર્જનાત્મક રજૂઆત, વિદ્વાન માફી, સમકાલીન સેિાકીય તકનીકી

પધ્ધવતઓ, નિીનત્તમ તકવનક અને અન્ય દ્વારા ણચન્હો, આશ્ચયો, ચમત્કારો અને પવિત્ર

આત્માના કૃપાદાનો ક્યારે ય પવિત્ર આત્માના સામથ્યચમાાં િચનને પોકારિાની ઈશ્વર દ્વારા

સ્થાવપત પધ્ધવતને બદલી શકે નહીં. (૧ કોરોન્થી ૨:૪, ૫; દ્રહબ્રુ ૨:૩,૪). અમારો મુદ્દો ઇસુ છે ,

અમારી સામગ્રી ઈશ્વરનુ ાં િચન છે , અમારી પધ્ધવત પવિત્ર આત્માનુ ાં સામથ્યચ છે , અમારુાં ઝન ૂન
નાશમાાં જતાાં લોકો છે , અમારો ધ્યેય ઇસુ સમાન પદ્રરપક્િતા છે .

બેંગલોર ખાતેના અમારા મુખ્ય મથકસદ્રહત ભારતમાાં અન્ય ઘણા સ્થળોએ ઓલ પીપલ
ચચચની શાખાઓ આિેલી છે . ઓલ પીપલ ચચચની સેિાઓ તથા સ્થળોની માદ્રહતી માટે અમારી
િેબ સાઇટ www.apcwo.org/locations સાંપકચ કરી શકો છો અથિા contact@apcwo.org પર
પત્ર લખી શકો છો.

તમે જાણો છો દે વ તમને પ્રેમ કિે છે ?
૨૦૦૦ િષચ પેલા આ જગતમાાં પ્રભુ માણસ બનીને આવયા, તેઓ સાંપ ૂણચ અને વનષ્કલાંક જીિન(પાપરદ્રહત)
જીવયા ઇસુ શરીરમાાં ઈશ્વર હોિાને કારણે, તેમણે જે કહ્ુ ને ક્ુું તે દરે ક આપણને પ્રગટ ક્ુું છે . જે શબ્દો તે
બોર્લયા તે દે િના ખરા શબ્દો હતા. જે કૃત્યો તેમણે કયાચ તે બતાિે છે કે ઈશ્વર કાયચરત છે . ઇસુએ આ જગતમાાં
ઘણા ચમત્કારો કયાચ, તેમણે માાંદાઓને સાજા કયાચ , અને દુ :ખીઓના દુ :ખ મટા્યા. તેમણે આંધળાઓની આંખો
ખોલી, બહેરાઓને સાાંભળતા કયાચ. બોબ્ાઓને બોલતા કયાચ અને લાંગ્ાઓને ચાલતા કયાચ. અનેક રોગીઓને
તેઓના રોગોમાથી સાજા કરી છટકારો આતયો.
આ બધા જ પ્રકાિના કાયો દ્વાિા ઈશ્વિ આપણને એ િીતે પ્રગટ થાય છે કે ઈશ્વિ ભલા છે અને તેઓ આપણે

સાજા, તાજા, તાંદુિસ્ત અને આનદમય જોવા માાંગે છે . દે વ લોકોની જરૂરિયાતો પ ૂિી પાડવા માાંગે છે અને પ ૂિી
પાડે છે .
પ્રશ્ન એ ઉભો થાય છે કે ઈશ્વરે શા માટે માણસ બનીને પ ૃથ્િી પર આિિાનુ ાં નક્કી ક્ુ?
ું શા માટે ઇસુ આ
જગતમાાં આવયા?
જે ઈશ્વરે આપણને બનાવયા હતા તે જ ઈશ્વરની વિરુ દ્ધમાાં અને તેમને સ્િીકાયચ ન હોય તેિા કાયો આપણ સિેએ
કયાચ અને આપણે સઘળાએ પાપ કયાચ. પાપ તેન ુ ાં એક કારણ બની ગ્ુ.ાં પાપ આપણી અને ઈશ્વરની િચ્ચે
ઓળાંગી ન શકાય તેિી દ્રદિાલ બની ગ્ુ.ાં પાપ આપણને ઈશ્વરથી વિખ ૂટા પા્ી દે છે . પાપ આપણને ઈશ્વરને

કે જેણે આપણને સ ૃજયા છે તેમને ઓખળતા અને તેમની સાથે અથચપ ૂણચ સબાંધ રાખતા અટકાિે છે . તેથી
આપણાાંમાના ઘણા બધા અન્ય બાબતોથી ખાલી જ્ગયા ભરિા માટે પ્રયત્ન કરીએ છીએ.
પાપનુ ાં બીજુ ાં એક પદ્રરણામ છે કે તે આપણને અનાંતકાળીક રીતે ઈશ્વરથી અલગ કરે છે . ઈશ્વરની અદાલતમા
પાપનો દાં ્ માત્ર મ ૃત્્ુ છે . મ ૃત્્ુ આપણને સદાને માટે ઈશ્વરથી અલગ કરે છે નકચ માાં લઈ જાય છે .

પરાં ત ુ સુસમાચાર એ છે આપણે પાપથી છૂટકારો પામીને ઈશ્વર સાથે પુન:સ્થાવપત થઈ શકીએ છીએ. બાઇબલ
કહે છે , “પાપનો મુસારો મરણ છે , પણ આપણાાં પ્રભુ ઇસુ ણિસ્તને આશરે દે િનુ ાં કૃપાદાન અનાંતજીિન છે .”
(રોમન ૬:૨૩) ઇસુ જ્યારે િધસ્તાંભ પર મરણ પામયા ત્યારે તેમણે સમગ્ર માનિજાતના પાપોને માટે દ્રકિંમત
ચ ૂકિી. ત્યારબાદ, તેઓ ત્રણ દ્રદિસ પછી પાછા ઉઠયા, ઘણા બધાને બતાવ્ુ કે તેઓ ત્જિાંત છે અને સ્િગચમાાં
પાછા જતાાં રહ્ા.
ઈશ્વર પ્રેમ અને કરુ ણાના ઈશ્વર છે . તેઓ એવુાં નથી ઇચ્છતા કે કોઈ વયક્ક્ત નાશ પામે અને નરકમાાં જાય. જેથી
કરીને તેઓ પ ૃથ્િી પર આવયા, અને સમગ્ર માનિજાતને માટે પાપથી અને તેના પદ્રરણામોથી છૂટકારાનો માગચ

પ ૂરો પા્યો. તેઓ પાપીઓને, મારા અને તમારા જેિા અનેકોને, પાપથી છો્ાિિા અને અનાંતકાળીક નાશથી

બચાિિા આવયા.
પાપની મફત માફી મેળિિા માટે , બાઇબલ કહે છે તે મુજબ આપણે માત્ર એક જ બાબત કરિાની છે -ઇસુ
ણિસ્તે િધસ્તાંભ પર જે મરણ સહન ક્ુું તે સ્િીકારીએ અને પ ૂણચ હ્રદયે તેના પર વિશ્વાસ કરીએ.
....જે કોઈ તેના નામ પિ નવશ્વાસ કિે છે તે તેના નામથી પાપની માફી પામશે” (પ્રે.કૃ. ૧૦:૪૩)
“જો તુાં તાિે મોઢે ઇસુને પ્રભુ તિીકે કાબુલ કિીશ, અને દે વે તેણે મુએલામાથી પાછો ઉઠાડયો, એવો નવશ્વાસ
તાિા અંત:કિણમાાં િાખીશ, તો તુાં તાિણ પામીશ” (િોમન ૧૦:૯)
જો તમે ઇસુ ણિસ્ત પર વિશ્વાસ રાખો તો, તમે પણ માફી મેળિીને તમારા પાપોથી શુધ્ધ થઈ શકો છો.
અહીં નીચે એક સરળ પ્રાથચના આપિામાાં આિી છે જે તમને પ્રભુ ઇસુ ણિસ્ત પર વિશ્વાસ કરિામાાં અને તેઓએ
િધસ્તાંભ પર તમારા માટે જે ક્ુું તે અંગેનો વનણચય લેિામાાં મદદરૂપ થશે. આ પ્રાથચના તમને તમારા વિશ્વાસને

પ્રમાણણત કરિા મદદરૂપ થશે કે ઇસુએ તમારા માટે િધસ્તાંભ પર પાપથી છો્ાિિા અને શુધ્ધ કરિા કેવ ુાં
અદભ ૂત કાયચ ક્ુું છે . પ્રાથચના માત્ર તમને માગચદશચન માટે જ છે . તમે તમારા પોતાના શબ્દો અને ભાિના
િાપરીને પણ પ્રાથચના કરી શકો છો.

વપ્રય પ્રભુ ઇસુ, આજે, મને સમજા્ુાં છે કે તમે મારા માટે િધસ્તાંભ પર કેવ ુાં અદભ ૂત કાયચ ક્ુું છે . મારા માટે

મ ૃત્્ુ પામયા, તમારુ મ ૂર્લયિાન રક્ત િહેિ્ાવ્ુાં અને મારા પાપોને માટે દ્રકિંમત ચ ૂકિી કે જેથી મને માફી મળે .
બાઇબલ મને જણાિે છે કે જે કોઈ તમારા પર વિશ્વાસ કરે છે તેઓ તેમના પાપોથી મુક્ક્ત મેળિે છે .

આજે, હુ ાં વનણચય કરુાં છ કે હુ ાં તમને પ્રભુ તરીકે ક્સ્િકારુ છ અને તમે મારા માટે િધસ્તાંભ ઉપર મ ૃત્્ુ પામયા

અને મરણમાાંથી સજીિન થયા એિો વિશ્વાસ કરુાં છ. હુ ાં જાણુાં છ કે હુ ાં મારા સારા કાયોથી મારો બચાિ કરી
શકતો નથી કે અન્ય કોઈ વયક્ક્ત મને બચાિી શકે એમ નથી. હુ ાં મારા પાપોની માફી માટે અન્ય કોઈ ઉપાય
કરી શકતો નથી.

આજે, હુ ાં મારા હ્રદયમાાં વિશ્વાસ કરુાં છ અને મારા મોંઢાથી કબુલ કરુાં છ કે તમે મારા માટે મ ૃત્્ુ પામયા, તમે

મારા પાપોની માફીને માટે દ્રકિંમત ચ ૂકિી, તમે મારા માટે મત્ૃ ્ુમાથી સજીિન થયા, અને તમારા પરના મારા
વિશ્વાસે કરીને મને પાપોની માફી અને શુધ્ધતા મળી છે .

ઇસુ પ્રભુ તમારો આભાર, તમને પ્રેમ કરિામાાં, તમને િધુ ઓળખિામાાં અને તમને વિશ્વાસુ બની રહેિામાાં મને
મદદરૂપ થજો. આમેન.

ઓલ પીપલ્સ ચચણ

બાઈબલ કોલેજ અને નમનનસ્રી રેનનિંગ સેંટિ
ઓલ પીપર્લસ ચચચ બાઈબલ કોલેજ અને વમવનસ્રી રેવનિંગ સેંટર (APC-BC), દ્વારા ભારતના બેંગલોર શહેર ખાતે,
આત્માથી ભરપ ૂર, અણભવષક્ત, હાથિગી તાલીમ, પવિત્ર આત્માની અલૌદ્રકક શક્ક્તની સાથે સાથે સૈધ્ધાાંદ્રકત

વનપ ૂણતા અને િૈચાદ્રરક ઉત્તેજના િ્ે સેિાને સમ ૃધ્ધ કરિા ઈશ્વરના િચનોનો અભ્યાસ પ ૂરો પા્િામાાં આિે
છે . અમે માનીએ છીએ કે વયક્ક્તના સિાુંગી વિકાસ માટે ઈશ્વરના ગુણો તાિશ્ય કરે તેિા, િચનમાાં ઊં્ે સુધી
મ ૂળ નાાંખેલા, ણચન્હો, આશ્ચયો, ચમત્કારોને શક્ક્તશાળી રીતે પ્રદવશિત કરે – આ બધી જ બાબતો ઈશ્વર સાથેના
ગાઢ સાંબધ
ાં માાં િહેતી થાય.
APC-BC ખાતે, વનપ ૂણ વશક્ષણની સાથે સાથે, અમે એ બાબત પર ખાસ ભાર મ ૂકીએ છીએ કે ઈશ્વરના પ્રેમને
પ્રદવશિત કરિામાાં આિે, પવિત્ર આત્માની હાજરી અને ઈશ્વરના સિચશક્ક્તમાન કાયો અણભવષક્ત થાય. અસાંખ્ય
્ુિા ભાઈઓ અને બહેનોને તાલીમ આપીને મોકલિામાાં આવયા છે કે જેથી તેઓ તેમના જીિનમાાં ઈશ્વરીય
એ્ાને પુણચ કરી શકે.
અમે ત્રણ પ્રકારના કાયચક્રમો ચલાિીએ છીએ:
ઈશ્વરવિદ્યા અને ણિસ્તી સેિામાાં એક િષચનો સદ્રટિદ્રફકેટ અભ્યાસક્રમ (C.Th)
ઈશ્વરવિદ્યા અને ણિસ્તી સેિામાાં બે િષચનો દ્ર્તલોમા અભ્યાસક્રમ (Dip.Th)
ઈશ્વરવિદ્યા અને ણિસ્તી સેિામાાં ત્રણ િષચનો સ્નાતક અભ્યાસક્રમ (B.Th)
સોમવાિ થી શુક્રવાિ ૯:00 થી ૧:00 દરમયાન દરરોજ િગો ચલાિિામાાં આિે છે . બહારથી અભ્યાસ કરતાાં,
કાયચરત વયિસાયીઓ અને ગહૃ સ્થો પણ તેઓના કામ પ ૂરા કયાચ બાદ ૧:૦૦ િાગયા પછી િગોમાાં હાજરી આઓઈ

શકે છે અને અભ્યાસ ચાલુ રાખી શકે છે . જેઓ રહેિાસી વિદ્યાથી તરીકે અભ્યાસ કરિા માાંગે છે તેિા પુરુષો
અને બહેનો માટે અલગ અલગ છાત્રાલયોની વયિસ્થા છે . સતતાહના ચાલુ દ્રદિસો દરમયાન, ૨:૦૦ થી ૫:૦૦
દરમયાન વિદ્યાથીઓ દ્રફર્લ્ િકચ , વિશેષ વશણબરોમાાં, બપોર પછીના પ્રાથચના અને સ્તુવતના કાયચક્રમોમાાં ભાગ લે
છે . જેઓ બહારથી અભ્યાસ કરે છે તેિા વિદ્યાથીઓએ માટે બપોર પછીના સેશન િૈકપ્ર્લપક રાખિામા આવયા
છે . શવનિાર અને રવિિારની સ્થાવનક માં્ળીઓમાાં સેિા આપિા માટે ઉતેજ ન આપિામાાં આિે છે .
કોલેજ, અભ્યાસક્રમ, યોગયતા, અભ્યાસનો ખચચ વિગેરે માદ્રહતી માટે અને અિજી કિવા માટે કૃ પા કરી
apcbiblecollege.org ની મુલાકાત લેશો.
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